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 ادمفػ مؼدمي

 .احلؿد هلل، وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل

 وبعد: 

افتل حتً  ،مـ شؾسؾتل اجلديدةهق ادجؾد إول ا ؾفذ

 .(مـوؿشوت ظؾؿقي هودئي)ظـقان: 

وب افديـل، بحقٌ ٓ ر ؾقفو مـ أشؾقب اخلطضق  أن أُ  أردُت 

 .يؽقن خطوًبو فقس ؾقف مروكي

ل، يافؼراء فقس مـ بوب إؿـوظفؿ برأ ن أكوؿشأ وإكام أردُت  

 ًُ  .هلذه افـتقجي وإكام مـ بوب بقون ـقػ تقصؾ

 بغ فؾؼراء أن هذه ادـوؿشوت اؾساضقي دم أؽؾبفو.وأود أن أُ  

 . يل عُ ْد قَ ؾؾْ  ،كػًعو رشوفتل دم َوَجد وَمـ

 ؾؾقبكين افدفقؾ، معرؾي أهؾ مـ وـون خؾاًل  ؾقفو َوَجد وَمـ

 .وظقبل بخطئل
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 .حول ـؾ ظذ هلل واحلؿد 

أشلل أن يرحؿ أمل رمحي واشعي، وأن ُيدخؾفو افػردوس  واهللَ

 إظذ مـ اجلـي.

 وأزواجف آفف وظذ ،حمؿد شقدكو ظذ وَبوَرك وَشَؾؿ اهلل وَصَذ  

 .أمجعغ وأصحوبف

 .غافعود رب هلل واحلؿد

 رجى آل حمؿقد بـ أمحد: وادحؼؼ افبوحٌ بقده وـتبف

  (.هـ7442) مُجودى إوػ مـ( 77) 

 . ؿعيجلا يقم صبقحي دم

 (.م2227/يـوير/7) ادقاؾؼ

 احلسقـقي شفؾ ـ ظؿر أبق مـشلة مرـز ـ افقفقد بـ خوفد بؼريي

 .افعربقي مك مجفقريي ـ افؼؿقي حموؾظي ـ

 27227263228: اهلوتػ

 27552537622: أب افقاتس
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د وضألة عمىية 02] كزأ يف ِذا اجلشء وٍاقشةَت
 فة:وٍاقشة ِادئة ِاد

 ُحْؽؿ وضع ادول دم افبـؽ أو افزيد، وَأْخذ افػوئدة.[ 7]

 ؟بـوء مسجد، أو ـػوفي ضوفى ظؾؿ ؟[ أهيام أؾضؾ2]

ع ؾقف إظامل إػ ؾَ رْ صعبون صفر تُ ))[ صحي حديٌ: 3]

 .((رب افعودغ

 ؿ افـقم ظذ افبطـ.ؽْ [ ُح 4]

 غ بوفسقاد فؾرجول وافـسوء.بْ [ افَص 5]

 ؿ ذب افدخون.ؽْ [ ُح 6]

 ؟هؾ يؼضقفو ،ك افصالة فسـقات ثؿ توبرَ ـ تَ [ مَ 7]

 ؟ثؾ أجر افصوئؿر صوئاًم فف مِ طَ ـ ؾَ [ هؾ مَ 8]

 س افـؼوب.بْ ؿ فُ ؽْ [ ُح 9]

َوْضع ادول دم افبـؽ أو افزيد، وَتَغرر افؼقؿي [ 72]

 افؼائقي.
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اَوات وافػقاـف.ؽْ [ ُح 77]  ؿ زـوة اخَلْْضَ

 خذ مـفو.ؿ حؾؼ افؾحقي، وتسقيتفو بوٕؽْ [ ُح 72]

 ؿ إشبول افثقوب فؾرجول وافـسوء.ؽْ [ ُح 73]

[ صحي إحوديٌ افقاردة دم فقؾي افـصػ مـ 74]

 صعبون.

ؿ افعؿؾ بوحلديٌ افضعقػ دم ؾضوئؾ ؽْ ُح  [75]

 إظامل.

 تػطر افصوئؿ أم ٓ؟ ـؼَ هؾ احُل  [76]

 طوفع.اختالف ادَ  [77]

[78]  ًٓ  ؟هؾ جيقز إخراج زـوة افػطر مو

 دد مؼدار افؼقؿي دم زـوة افػطر؟ـقػ ُكح [79]

 .حؽؿ إخراج افشعر دم زـوة افػطر [22]
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املضألة األوىل: )ُحِكي وضع املاه يف البٍك أو 
 الربيد، وَأِخذ الفائدة(.

 اخقؾً  افزيد افبـؽ أو يف مايل ت  ع  ض  و   :افسوئؾ إخ يؼقل

 ذكب؟ ظعي  ؾفؾ افرسؿة، مـ ظؾقف

 .ظؾقؽ ذكب ال: ؿؾً

 افػقائد؟ أخذ قزي   هؾ: ؾؼول

ح  ال ؿال ؿقم:و ؾفل حالل ؾقام أرى. خذها ،كعؿ: ؿؾً  ؾ  ي 

 .فـػسؽ تلخذها أن فؽ

إن ـاكت حالاًل ـسائر ادال، ؾق حؼ يل أخذها فـػيس، : ؿول

 وافتصدق مـفا، وإخراج افزـاة مـفا، أفقس ـذفؽ؟

 : ًُ بذ، هق ـذفؽ، وهذا ما أ رجحف وأ ديـ اهلل بف، وال ؿؾ

 أظتؼد شقاه.

ـ يرون افتحريؿ، ؿول:  ثـل ظـ وجفة م  دِّ  هبا أصـع ماذاح 

ـ يرون حتريؿفا  ؟ظـد م 
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 .افعؾؿ وضؾبة وادساـغ افػؼراء ظذ هبا ق  دي ص  ت  : ؿؾً

 !ا؟ضقبً  إال ؼبؾي   ال بقِّ ض   واهلل ،ـقػ: ؿول

رجفا إكام: ؿؾً  .افتصدق ال افتخؾص ةقي بـح  ُت 

 ؟!احلرام ادال مـ افػؼراء ؿعح ط  ك   أن قزأي  : ؿول

رمقن افػ- ظؾقؽ حرام هق: ؿؾً ـ ي   وحالل ،قائدظـد م 

 .هلؿ

  ادال؟ هذا رقحت   أن قزي   هؾ: فؽ أؿقل وأكو 

 !جمـقن ؾلكا فأحرؿت   ؾؾق ،قزي   ال اضبعً : شتؼقل

 .بف ق  دي ص  ت   ن  ذ  إح : ؿؾً

 هذه مـ ادال هذا زـاة أحسب أن قزي   وهؾ: ؿول

 افػقائد؟

ؾقن وأكا  قزي   ال: ؿؾً ـ ي  قز ظـد م  رمقن، وي  ـ ي  ظـد م 

 .معفؿ

  داذا؟: ؿول
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مقن ؾقؼقفقن: : ؿؾً رِّ  ذاهب اكتػعت   ؿد تؽقن هبذاأما اد ح 

 .ظـدهؿ مري م    مال أكف اشابؼً  تؼرر وؿد .ادال

ؾقن ؾقؼقفقن: هق مال حالل ؾلخذه أو إخراج  أما اد حح

 افزـاة مـف حالل.

سـ ظذ اخرً  اهلل جزاك: ؿول  !افبقان ح 

 وبؼل يل شمآن:

مقشع يف حؽؿ ؾقائد افبـؽ هؾ هـاك بحث  -إول  

 وافزيد يؿؽــل افرجقع إفقف؟

 : ًُ ـتبت  يف هذا ـتاًبا حتت ظـقان: ))افػتقى افرجبقة يف ؿؾ

 افػقائد افبـؽقة وافزيدية( وهق ظذ مقؿع مؽتبة كقر.

ع اهلل بؽ.ؿول:   ما صاء اهلل، ك ػ 

ص يل مو شبؼ.  افسمال افثوين: خَل 
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 : ًُ ؿ وضع ادال يف  اخت ؾػ افعؾامء ادعارصونؿؾ ؽ  يف ح 

ؾيت  ذفؽ ضائػة،  ذ افػائدة ظؾقف: ؾل ح  افبـؽ أو افزيد، وأ خ 

ؾغ. ؾٍّ وجفتف وأكا مع اد حح ت  ذفؽ ضائػة، وفؽ  م  ري  وح 

ز فؽ وضع ادال وبِـوء ظؾقف:   قِّ ـ يرى حرمة افػقائد ؿد ي  م 

يف افبـؽ أو افزيد دجرد حػظ مافؽ، واخلقف ظؾقف مـ أن 

افؾصقص. أما افػائدة ؾسقؼقفقن فؽ: ُت  ؾيص  مـفا يرسؿف 

فؾػؼراء وادساـغ وادستحؼغ ظؿقًما، ويف اخلدمات 

 افعامة.

 -وأكو مـفؿ ومعفؿ-وأمو افذيـ يرون ِحؾ هذه افػقائد 

ف  ؾقفا ـام تشاء؛ ؾفل جزء حالل ؾسقؼقل:  ي خذها وت َص 

ت  افزـ ج  ر  ؿ ت  هبا، أو أ خ  دي اة مـفا، أو مـ مافؽ، شقاء ت ص 

ت فا ظذ كػسؽ وأهؾؽ؛ ؾفل حالل. ؼ  ػ   أ ك 

بيؾ مـؽ. ؿول: ؼ  ت ح اهلل ظؾقؽ، وت   جزاك اهلل خًرا، وؾ 

 .أمرك حتت وإياـؿ، ،افعادغ رب يا مغآ: ؿؾً
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أو  ،بٍاء وضجد ؟أيّىا أفضن: )املضألة الجاٌية
 .(؟كفالة طالب عمي
 تؼقل إخً افسوئؾي:

ادول، وأريد أن أصـع بف صدؿي جوريي،  معل مبؾغ ـبر مـ 

 ن: اوأمومل خقور

 ادسومهي دم بـوء مسجد ـبر. -إول

 ـػوفي ضوفى ظؾؿ.  -وافثوين

 ح يل يو صقخ؟ؾلهيام ُترج  

 ؿؾً: ادؼوموت ختتؾػ.

 ح أـثر مـ ؾضؾؽ، ـقػ ذفؽ؟ض  ؿوفً: وَ 

 :كـظر فشلن ادسجد بداييً ؿؾً: 

ن افـوس إمسوجد، بحقٌ ك دم مؽون فقس ؾقف ـَ بْ هؾ شقُ  

  ؟حيتوجقن دم هذا ادؽون إػ مسجد فؾصالة ؾقف

 ؟وهذا مـ ضؿـفو ،أو أن هذا ادؽون ؾقف مسوجد ـثرة
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 ؿوفً: بؾ ؾقف مسوجد ـثرة.

 :تريديـ ـػوفتف إذن كـظر دم صلن ضوفى افعؾؿ افذيؿؾً: 

ف ظـف ذفؽ، وُيرجك وؿد ُظرِ  ،ؾنن ـون مـ أهؾ آجتفود 

ؾؽػوفتف دم هذا ادؼوم  ،إلشالم وادسؾؿغكػعف وخره ف

 مي ظذ ادسومهي دم هذا ادسجد.َد ُمؼَ 

 َ  قؾ يو صقخ؟صؾتؿ هذا افتػَص ؾَ  ؿوفً: وِل

بـوء فـثرة، واجتوه افـوس  -واحلؿد هلل -ؿؾً: ادسوجد

 واحلؿد هلل ظذ ذفؽ. ،ادسوجد ـثر

سبؼ يَ بد أن   ٓولِ أن جتفقز افعَ ظذ وفؽـ أٓ تتػؼغ معل 

 ؟جتفقز ادؽون

 ؿوفً: هق ـذفؽ.

ًُ َص ؿؾً: وهلذا ؾَ   .هذا افتػصقؾ ؾ

ري دم هذا افتػصقؾ، ػ مـ ؽو أظل متوًمو أكـل ؿد ُأخوفَ وأك 

 بف. ديـ اهللَفؽـ هذا مو أَ 
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 ؿوفً: جزاك اهلل خًرا ظذ تػصقؾؽ وتقضقحؽ.

 رب افعودغ وإيوـؿ، حتً أمرِك. مغ يوآؿؾً: 
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شّز ) شعباُ ): حديحصخة : املضألة الجالجة
 .((ع فيْ األعىاه إىل رب العاملنيَفِزُت

 يؼقل إخ افسوئؾ:

: ؿول ،ريض اهلل ظـف زيد بـ أشوميحديٌ ؿقفؽؿ دم مو 

 مو افشفقر مـ اصفرً  تصقم أرك ل اهلل، رشقل يو: ؿؾً

 !!صعبون مـ تصقم

 ورمضون، رجى بغ ظـف افـوس غػؾيَ  صفر ذفؽ)) :ؿول 

 أن ىحِ ؾلُ  افعودغ، رب إػ إظامل ؾقف عؾَ رْ تُ  صفر وهق

 ؟((صوئؿ وأكو ظؿع عؾَ رْ يُ 

 هق حديٌ ضعقػ.ؿؾً: 

 ؿول: مو ظؾي ضعػف؟

 هؾ أكً ضوفى حديٌ حتك ُتدرك مو ُأخزك بف؟ ؿؾً:

 .، واحلؿد هلل ظذ هذه افـعؿيؿول: كعؿ

 !!عؼؾ ـالملـ يَ ث مَ د  أكـل ُأَح ظذ ؿد هلل ؿؾً: احل
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 .إذن اشؿع يو صديؼل

 بـ ثوبً افغصـ أبق وهق  بف، وريافِغػَ  تػرد دم تتؿثؾ ِظؾتف

 .ؿقس

 :افتػرد تحؿؾيَ  ٓ افتحرير ظذ وهق

 .روايي دم َمِعغ وابـ أمحد ؼفثَ وَ  ؾؼد 

 . إخرى افروايي  دم َمعغ ابـ َضَعػف بقـام

 .بذاك حديثف فقس:  داود أبق وؿول

 . ضوبط وٓ بحوؾظ فقس:  احلوـؿ وؿول 

 .حوؾًظو يؽـ ل: افبزاروؿول 

 احلديٌ، ؿؾقؾ ـون: ((افضعػوء)ـتوبف) دم بونحِ  ابـ وؿول

ٍّ  ٓ يرويف، ؾقام افقهؿ ـثر  ظؾقف يتوبعف ل إذا بخزه حُيت

 . ؽره

 !! ((افثؼوت )ـتوبف) دم وأظوده

 وهق اضطراب مـف.
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 ؿبؾؽ؟ أحد ػ احلديٌعَ ؿول: هؾ َض 

 ؿ.كع :ؿؾً

 .(بذاك فقس ثوبً: )ٌظؼى احلدي افؼقناين ابـ ؿول

 .دي احلديٌ دم ترمجي ثوبًاإلموم ابـ ظَ أورد ـذفؽ: ؿد و

 مـف إصورة -ثوبً ترمجي دم احلديٌ هذا ديظَ  ابـ وإيراد 

 .دم افغوفى ظودتف هل ـام ،اشتـؽوره إػ

 .(اهلل حػظف) قيـلاحُل  صقخـو فػعَ َض  وؿد

دم حتؼقؼف  مصطػك بـ افعدوي )حػظف اهلل( وؿول صقخـو 

  .دم بعض رجول إشـوده مؼول : ((إظالم ادقؿعغ))

ؾؼف ))ـتوب دم حتؼقؼف ـف َس ؿول: فؽـ افشقخ افعدوي َح 

 !((ـيافسر 

: إشـوده ((ـيؾؼف افسر ))دم حتؼقؼ  ؿؾً: كعؿ، ؿول ؾضقؾتف

 ـ.َس َح 

 م(.2272هـ / 7434) :ـيوفؽـ هذا ـون َش 
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 ،راجع ؾضقؾتف ظـ هذا افتحسغ بعد أربع شـقاتوؿد تَ 

 م(.2276هـ/ 7437) :ـيػف ؾضقؾتف َش عَ د َض ؼؾ

 ؟ػفعَ ؿول: دم أي افؽتى َض 

إظالم ادقؿعغ ظـ رب ))ـتوب: ؿؾً: دم حتؼقؼف 

 .((افعودغ

ًُ ؾَ ؿول: َش   فؽ أكف ضعقػ، جزاك اهلل خًرا. ؿ

 وإيوـؿ، حتً أمرك. ،رب افعودغ مغ يوآ: ؿؾً
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 .(البطَ ي الٍوً عمىِكُح: )املضألة الزابعة
 ل إخ افسوئؾ:ؼقي

  افبطـ؟ ظذ افـقم ؿؽْ ُح  مو

 . جوئز: ؿؾً

  ؟!وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افرشقل ظـف هنك وؿد ـقػ: ؿول

 . احلديٌ بذـر ْؾ َض ػَ تَ : ؿؾً

 . فػظف حيْضين ٓ: ؿول

رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف  أن افذي ؾقف ديٌاحل ؼصدتَ :  ؿؾً

إن هذه ))ؼول: ؾ ،و ظذ بطـف مضطجعً وشؾؿ رأى رجاًل 

 ؟((ضجعي ٓ حيبفو اهلل

 !بخالؾف؟ ُتػتل ؾؽقػ ،صقخ يو تعرؾف أكً إذن .كعؿ: ؿول

ؾتل دم مسلفي وأكو ل أؿرأ مو ورد ر اهلل فؽ، ـقػ أُ ػَ ؽَ  :ؿؾً

 !؟ؾقفو مـ آيوت وأحوديٌ وأؿقال ٕهؾ افعؾؿ

 ؿول: مو إمر إذن؟
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 ش.ً افعرش ثؿ اكؼب  ؿؾً: إمر أن افعؾامء يؼقفقن: ثَ 

 هذا افؽالم. كؿول: مو معـ

ؿؾً: أي تلـد مـ صحي مو تستدل بف، ثؿ تؽؾؿ دم وجف 

 افدٓفي.

 م فؾـقم ظذ افبطـ ؾقف ـالم؟ر  احلديٌ اُدَح  ؿول: تعـل أن

 ثبً.ٓ يصح وٓ يَ  ،ؿؾً: كعؿ، هق حديٌ ضعقػ

 ؟!((ــفُش ))اإلموم افسمذي دم  أخرجف وؿد ـقػ: ؿول

معـك إخراج افسمذي فف أكف  ر اهلل فؽ، فقسػَ ؽَ : ؿؾً

 صحقح.

 ؿول: مو ظؾي احلديٌ يو صقخ فق تؽرمً؟

 وهق جمفقل. ،ضِْفَػيابـ ؿؾً: ؾقف 

ًَ ؿول: هؾ ُشبِ   ؟إػ إظالل هذا احلديٌ مـ ظول معتز ؼ

واإلموم  حوتؿ افرازي، ؿؾً: كعؿ، ؾؼد أظؾف اإلموم أبق

 .افدارؿطـل
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 وأصور اإلموم افبخوري إلظالفف. 

 !هبمٓء إئؿي افـؼود افؽبور  مْ رِ ـْ وأَ  ؿْ عِ كْ ؿول: أَ 

ػف مـ عَ ـ َض بعض مَ ذـر ب ؾفؾ مـ ادؿؽـ أن تتػضؾ ظعَ 

 ادعورصيـ؟

ٓ حيتوج إػ  ؿؾً: بعد إظالل همٓء افـؼود افؽبور إمرُ 

 !!ـالم

 ذـر فؽ بعض ادعورصيـ.فؽـ ٓ موكع أيًضو أن أَ  

 اهلل.رمحف  ،ػف افشقخ مؼبؾ افقادظلعَ أؿقل: َض 

  ًُ   -حػظف اهلل -صقخـو مصطػك بـ افعدوي وشؿع

 ضعػف أمومل مراًرا.يُ 

 افقائع ،حقدر بـ حمؿد بـ حسـ /افدـتقرػف عَ وـذفؽ َض 

كزهي إفبوب دم ؿقل ))صوحى ـتوب:  .افصـعوين

 .((ودم افبوب: افسمذي

 عي صدرك.جزاك اهلل خًرا ظذ بقوكؽ وَش ؿول: 
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ًُ  فؽـ بؼل أمر أخر: وهق أكـل بعض ادشويخ افذيـ  شؿع

ؾقؼقل:  ،ل ظـ افـقم ظذ افبطـلأثؼ دم ديـفؿ وظؾؿفؿ ُيس

 و ورد دم احلديٌ.حرام دِ 

 ًُ  ثبً.احلديٌ ٓ يَ  فؽ أن ؿؾً: ؿد بقـ

بدون مستـد  م ظذ كػسؽ هذه افـقمير  أن حُتَ  ؾنذا أردَت 

 ر دم كػسؽ.صحقح، ؾلكً ُح 

ًِ فؽـ ٓ تُ   ً بغر ظؾؿ.ؾتؽقن ؿد تؽؾؿ :افـوس هبذا ػ

 !!اًم فْ وزادك اهلل ظؾاًم وؾَ  ،ؿول: جزاك اهلل ـؾ خر

 وإيوـؿ، حتً أمرك. ،رب افعودغ مغ يوآؿؾً: 
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بغ بالضواد لمزجاه )الصَّ :املضألة اخلاوضة
 .والٍضاء(

 يؼقل افسوئؾ افػوضؾ:

 غ افشعر بوفؾقن إشقد؟بْ ؿ َص ؽْ مو ُح 

 جقازه. افراجح فديَ ؿؾً: 

 .هذا ي مجؾي مـ آظساضوت حقل جقابؽؿول: ظـد

 .بذـرهو ْؾ َض ػَ ؿؾً: تَ 

 بليب ِت أُ : ؿولريض اهلل ظـفام  اهلل، ظبد بـ جوبر حديٌؿول: 

وفَثَغوَمي  وحلقتف ورأشف ،مؽي ؾتح يقم وؾيَح ؿُ   ؾؼول و،بقوًض  ـَ

 بقء، هذا وار  ؽَ )): وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل

 .((افسقاد بقاواجتـِ 

 بقا افسقاد(.اجتـِ واحلديٌ صحقح، بدون زيودة: ) :ؿؾً 

 ؾفذه زيودة ضعقػي ٓ تصح.
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برجؾ  خوصي ،ظغ ؾفل واؿعيُ  أهنو صحقحي: وظذ ؾرض

 ـبر افسـ.

رصيح دم ر َخ آ، هـوك حديٌ ؿول: دظؽ مـ هذا احلديٌ

 ادسلفي.

 ؿؾً: مو هق؟

 افزمون آخر دم ضبقنَي  ؿقم يؽقن))ؿول: حديٌ: 

 .((اجلـي رائحي َيِرحُيقنَ  ٓ م،اَم احَل  ـحقاصؾ بوفسقاد،

 ثبً.ر اهلل فؽ، هذا حديٌ ضعقػ ٓ يَ ػَ ؿؾً: ؽَ 

ًَ ؾقس هق ؾ ،وظذ ؾرض ثبقتف  !بـص رصيح ـام زظؿ

ـ ومِ  ،حيقن رائحي اجلـيرِ ـ ٓ يَ أن هـوك مَ  :وؽويي مو ؾقف

م فؾصبغ ر  َح ؾؾقس هذا بؿُ  .صبغقن بوفسقادخصوهلؿ أهنؿ يَ 

 بوفسقاد دم إصؾ.

حؾؼ صعر  :أي ،ـام أن اخلقارج مـ خصوهلؿ افتحؾقؼ

 .كبودقش افرأس
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 حرام؟ كبودقش ؾفؾ هذا يػقد أن حؾؼ صعر افرأس

 يؽقن مـ اخلقارج؟ كبودقشؼ صعر رأشف ؾَ ـ َح وهؾ مَ 

 بوفطبع ٓ.

ـ صبغقا بوفسقاد أو ؿوفقا ـ افصحوبي مَ ؿول: ؾفؾ مِ 

 بجقازه؟

 ...بـ ظومروظؼبي  ؿؾً: كعؿ، صح ظـ احلسـ واحلسغ

 وؽرهؿ مـ افصحوبي.

فؾ صح ظـ أحد مـ افتوبعغ افؼقل بجقاز افصبغ ؾؿول: 

 ؟بوفسقاد

احلسـ افبكي، وظؿر بـ أيب صح ظـ: ؿؾً: كعؿ، 

 وؽرهؿ. ...ريهْ عل، وافزر َخ روة بـ افزبر، وافـَ شؾؿي، وظ

 ؿول: ؾفؾ صح ظـ أحد ادـع؟

ذ مجؾي ؾػ افعؾامء دم حؽؿ افصبغ بوفسقاد ظؿؾً: اختَ 

 يؿؽـ تؾخقصفو دم ثالثي أؿقال: ،أؿقال
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 افتحريؿ. -إول

 افؽراهي. -افثوين

 وبف أؿقل. .اجلقاز -افثوفٌ

دم ؿقفؽ  َت ظتؿداذـر يل ظذ موذا ؿول: ؾفؾ يؿؽـؽ أن تَ 

 بوجلقاز؟

 ؿؾً: ظذ أت ذـره:

 ًٓ  افزاءة إصؾقي. -أو

ًُ  -ثوكًقو  .ـ ظدم ثبقت خز دم افـفل ـ ؾقام ظؾؿ

 ـ بعدهؿ.ؿول بوجلقاز مجوظي مـ افصحوبي ؾؿَ  -وفًثوث

 ؿول: ؾفؾ هـوك ؿقد أو ذط فؼقفؽ بوجلقاز؟

 ؿؾً: بؼط ظدم افغش أو افتدفقس.

 عي صدرك.ؿول: جزاك اهلل خًرا ظذ ظرضؽ وَش 

 .وإيوك، حتً أمرك ،رب افعودغ مغ يوآؿؾً: 
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 .خاُ(ي ُشزب الدِك: )ُحاملضألة الضادصة
 سوئؾ افؽريؿ:يؼقل اف

 خون؟ؿ ُذب افدؽْ مو ُح 

 ؿؾً: حرام.

 ؿول: مو افدفقؾ ظذ افتحريؿ؟

 عؼؾقي.افـبقيي، وافؼرآكقي، وافؿؾً: إدفي 

 أمو إدفي افؼرآكقي:

َٓ }[ ؾؼد ؿول تعوػ: 7] ونَ  اهللََ إِنَ  َأْكُػَسُؽؿْ  َتْؼُتُؾقا َو  بُِؽؿْ  ـَ

 .[29: افـسوء] {َرِحقاًم 

َٓ }[ وؿول جؾ ذـره: 2]   {افَتْفُؾَؽيِ  إَِػ  بَِلْيِديُؽؿْ  ُتْؾُؼقا َو

 .[795: افبؼرة]

ؿُ  َوحُيِؾر }وجؾ:  [ وؿول ظز3] مُ  افَطق َبوِت  هَلُ  َظَؾْقِفؿُ  َوحُيَر 

 ٌَ َبوئِ  .[757: إظراف] { اخْلَ

 أمو  إدفي افـبقيي:
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 .((ارٓ رضر وٓ رِض ))[ ؾحديٌ: 7]

 مجوظي صححف ؿد فؽـ مؼول، ضرؿف ـؾ دمـون وهق وإن 

افعؾامء  بوتػوق صحقح ومعـوه ،وصقاهده بطرؿف افعؾامء مـ

 ـؾفؿ.

 يتحسوه ؾفق ،كػسف ؾتَ ؾؼَ  اًم ُش  ذب ـمَ ))[ وحديٌ: 2]

 احلديٌ.(( ...اأبًد  ؾقفو اًد ؾَ خُمَ  اخوفًد  ،جفـؿ كور دم

 ؿول: وهؾ افدخون شؿ؟

افسؿ  فؽـ افػورق بقـف وبغ افسؿ أن ؿؾً: هق ـذفؽ،

 ؼتؾ ظذ اددى افبعقد. احلول، وافدخون يَ ؼتؾ دميَ 

 ي.قؾبذـر إدفي افعؼ ْؾ َض ػَ ؿول: تَ 

 .ؾفل ـثرة أمو إدفي افعؼؾقيؿؾً: 

تػؼ افعؼالء ظذ ظدم جقاز حرق ادول اأكف دو  :ومـفو مثاًل  

ؾػقف إتالف  :رّ مَ افدخون أدهك وأَ  ذب ـون، وفق ـون ـثًرا

 فؾامل وتدمر فؾصحي.
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ظذ  -فعؼالء واخلزاء مـ أهؾ افتخصص افطبلوؿد اتػؼ ا

 افتدخغ يْض افصحي بال ريى. أن

 ْض صحتف؟!رىض رشقفف فؾؿسؾؿ أن يَ رىض اهلل أو يَ ؾفؾ يَ 

 ؟مو افػوئدة افتل تعقد ظذ اددخـ :ثؿ أكو أشلل

 ٓ ؾوئدة.أكف : افصحقح واجلقاب

ؼ هبذه ؾْ وإكام هق تدمر فؾصحي، وتبذير فؾامل، وإيذاء فؾَخ 

 !!يفرائحي افؽرهيا

 -فُذب وبقع وصـع افدخون بؽوؾي أكقاظ : أنوحلوصؾؾ

 حرام.

 بوفؽراهي؟ قاؿوف بعض إصقوخ فؽـ ؿول:

 ؿؾً: أكو أظؾؿ ذفؽ.

 ؿول: ؾام ردـؿ ظؾقفؿ؟

جي وٓ مستـد ـ ؾقام ؿؾً: فقس دـ ؿوفقا بوفؽراهي ُح 

 ًُ  .ـ ظؾؿ
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 :ؾلؿقل ـ ؿوفقا بوفؽراهيوأكو أشلل ـؾ مَ 

ؿُ  َوحُيِؾر } دم ـتوبف افعزيز: اهلل ؿد ؿول مُ  افَطق َبوِت  هَلُ ر   َوحُيَ

ٌَ  َظَؾْقِفؿُ  َبوئِ  .[757: إظراف] { اخْلَ

 فدخون مـ افطقبوت أو مـ اخلبوئٌ؟ؾفؾ ا

 ؿؾً: ؾوخلبوئٌ حمرمي إذن. (مـ اخلبوئٌ) :ؾنن ؿوفقا

 ؾؼد جوكبفؿ افصقاب. (مـ افطقبوت!!) :وإن ؿوفقا

 ظذ هذه ادـوؿشي ادقجزة. ؿول: جزاك اهلل خًرا

 وإيوـؿ، حتً أمرك. ،رب افعودغ مغ يوآؿؾً: 
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 ك الصالة لضٍوات ثيَزَ َت: )َواملضألة الضابعة
 .(؟ِن يكضيّا ،تاب

 :يؼقل افسوئؾ افػوضؾ

ك افصالة ددة مخس شـقات، ثؿ توب إػ َر هـوك صخص تَ 

 ت أم ٓ؟اهلل تعوػ، ؾفؾ ظؾقف ؿضوء هذه افصؾقا

 بد. ؿؾً: ظؾقف افؼضوء وٓ

 ـ هذا؟مَ  ؿول: ؿقُل 

 ؿؾً: ؿقل مجوهر افعؾامء.

 ؿول: مو أدفتفؿ؟

 .ؿؾً: إدفي ـثرة

 ومـفو ظذ شبقؾ ادثول ٓ احلك: 

 . ((َه ـ اهلل أحؼ أن ُيؼْ يْ دَ ))ؿقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

ض افسمال ظـ رِ عْ ؿد ورد دم مَ ؿول: أفقس هذا احلديٌ 

 وم ٓ افصالة؟افصق
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ؿؾً: كعؿ، فؽـ افعزة بعؿقم افؾػظ، ٓ بخصقص 

 افسبى.

 ؿول: كعؿ.

 ؼوس ظذ ؿضوء افصقم.ؿؾً: وـذفؽ ؿضوء افصالة ي

 ؟ذفؽ ؿول: ـقػ

ثؿ توب، ؾعؾقف  ن ظومًداؿ دم رمضوُص ام مسؾؿ ل يَ ؿؾً: أير 

ديـ اهلل بف وٓ أَ وهق مو  . افعؾامءرافؼضوء، دم ؿقل مجوه

 ؾؽذفؽ افصالة. .ظتؼد شقاهأ

 !!ر ظذ مو ذـرَت ؽ  ؿول: فؽـ ؿد ورد حديٌ ُيعَ 

 بذـره. ْؾ َض ػَ ؿؾً: تَ 

صؾفو إذا ؾؾقُ  ،قفوِس ـ كوم ظـ صالة أو كَ مَ ))ؿول: حديٌ: 

 .((ذـرهو

 وجفي كظرك؟ ف مـؾقافتعؽر  ؿؾً: ومو وجف
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ر افـوئؿ وإكام ُذـِ  ،ر دم احلديٌ ادتعؿد فؾسكـَ ؿول: ل ُيْذ 

 وافـود.

افـوئؿ وافـود ـالمهو معذور، وـالمهو مرؾقع ظـف  ؿؾً:

 وافثوين حتك يتذـر. .إول حتك يستقؼظ افؼؾؿ.

 م بوفؼضوء متك زال ظـف افعذر.زَ ومع ذفؽ ـالمهو ُمؾْ 

 !؟(ؼضِ ٓ تَ ) :ؾفؾ يؼول دـ ترـفو ظومًدا بدون ظذر

 .َػ وْ مـ بوب أَ مؾزم بوفؼضوء هق  :ؼقلكبؾ 

 قا: تورك افصالة يؽػر.ؿول: فؽـ بعض افعؾامء ؿوف

 قاتؾفؾ كطوفى افؽوؾر بؼضوء افصالة افتل ترـفو دم شـ

 !ـػره؟

 ؿؾً: 

 ًٓ  ؿقل بؽػر تورك افصالة إذا ل يـؽرهو.أٓ  أكو -أو

 تورك افصالة هذا معومؾي افؽوؾر؟ هؾ ظقمؾ -ثوكًقو

 ؟ؼصدتَ  ؿول: موذا
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 ق بقـف وبغ امرأتف؟ؿؾً: هؾ ُؾر  

 ؿول: ٓ.

يعقش مع امرأة  ـ ظـدـؿك افؽوؾر ـ ؾؽقػ ُيس ؿؾً:

 ؟!مسؾؿي

دؾـ دم مؼوبر ، وُيؽػـ، ويُ : إذا موت أٓ ُيغسؾؿؾً

 ظؾقف؟ فادسؾؿغ، ويسحؿ أهؾ

 ؿول: كعؿ.

 : ـقػ ُيصذ ظذ ـوؾر ـ ظـدـؿ ـ؟!ؾًؿ

 !ؾر ـ ظـدـؿ ـ؟وـقػ ُيسحؿ ظذ ـو

 ؿؾً: أفقس تورك افصالة هذا يرث ويقرث؟

 ؿول: كعؿ.

 !ادسؾؿ افؽوؾر ويرث افؽوؾر ادسؾؿ؟: ـقػ يرث ؿؾً

 ؿول: هذه مسوئؾ، وؿضوء افصالة مسلفي أخرى.

 ؿؾً: ٓ، ـؾفو مسوئؾ مرتبطي ببعضفو.
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 ؾنمو أكف مسؾؿ ؾوشؼ، إذا توب يؼيض هذه افصؾقات.

  .ظتؼد شقاهأبف وٓ اهللَ ديـ أَ ؿقل بف وأوهذا مو ـ 

 هذا ؿول مجفقر افعؾامء. وبؼقيل

 ي ظؾقف أحؽوم افؽػور دم ـؾ رء.وإمو أكف ـوؾر، جتر

 ؾ معومؾي ادسؾؿغ دم ـؾ مو شبؼ.ؾال ُيعومَ 

 ٓ رء ظؾقف. :ؿؾتؿ ،ؾنذا جوء احلديٌ ظـ ؿضوء افصالة

 دوذا؟ :ؾسلفـوـؿ

ـَ اؿؾتؿ: ٕكف بسـف   ج مـ ادؾي.َر ر وَخ ػَ فصالة 

 ؿول: جزاك اهلل خًرا.

 شمال مفؿ. فؽـ بؼل فديَ 

 .بذـره ْؾ َض ػَ ؿؾً: تَ 

ؿول: أٓ ترى أن افشخص إذا أراد أن يؼيض هذه افصؾقات 

 ؟( صالة9222أهنو تتجووز ) -افتل ترـفو دم مخس شـقات

 ؿؾً: كعؿ.
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 أٓ ترى دم هذا مشؼي بوفغي ظؾقف.ؿول: 

 هذه اددة ـؾفو؟! بسك افصالة هـ أمركوؿؾً: وهؾ كحـ مَ 

 ؿول: ٓ.

 ؼيض.ا يَ ؿؾً: إذً 

 :ى ادتقن ففَس َح ب تؽقن ـقػقي ؿضوء هذه افصؾقاتو

 صالة ؾوئتي. ه مع ـؾ صالة حورضةنن صوء ؿؾ

 وإن صوء ؽر ذفؽ.

 .ادفؿ أن يؼضقفو، مع افتقبي إػ اهلل تعوػ

فؽــل شؿعً بعض ادشويخ ، ؿول: جزاك اهلل خًرا

 ى.ْس : ظؾقف أن ُيؽثر مـ افـقاؾؾ ؾَح يؼقفقن

 :بجقابغ ذفؽ ظـ أجقُى  ؿؾً:

 يٌ ضعقػ.ظؿدهتؿ دم ذفؽ حد -إول

 ؿول: مو احلديٌ؟
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 افؼقومي يقم بف افـوس ىوَش حُي  مو أول إن))ؿؾً: حديٌ: 

 وظز جؾ ربـو يؼقل )): ؿول ((.افصالة -أظامهلؿ مـ

 أم أمتفو ظبدي صالة دم اكظروا: أظؾؿ وهق ،دالئؽتف

 اكتؼص ـون وإن .تومي فف تبًـُ  تومي ـوكً ؾنن كؼصفو؟

 فف ـون ؾنن تطقع؟ مـ فعبدي هؾ اكظروا: ؿول و،صقئً  مـفو

 تمخذ ثؿ .تطقظف مـ ؾريضتف فعبدي قامتِ أَ : ؿول تطقع،

 .((ذاـؿ ظذ إظامل

 افـقاؾؾ هذه ـوفصدؿوت، وافػقائً هذه ـوفديقن. -ثوكًقو

أن  -در بشخص ظؾقف ديقن ؿد ؾوت وؿً شدادهوؾفؾ جَي 

رج فؾتصدق ظذ افـوس، وؿد جتوهؾ هذه يسـفو وَي 

 ؟!افديقن

ًٓ َد يـ ُيؼَ ؿول: ٓ، افَد  ض هذا تصدق إذا ل يتعور، أو يَ م أو

 يـ.افتصدق مع أداء افَد 

ًٓ ؿؾً: إذن يَ   .ؼيض مو ظؾقف أو
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ًَ َض ، ؾؼد وَ جزاك اهلل ـؾ خركعؿ، ؿول:  ادسلفي يل  ح

 متوًمو.

 وإيوك، حتً أمرك. ،رب افعودغ مغ يوآؿؾً: 
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جن ا لْ ِوطَّز صائّىَ َف: )ِن َواملضألة الجاوٍة
 أجز الصائي(؟

 يؼقل افسوئؾ افػوضؾ:

 ثؾ أجره؟ر صوئاًم فف مِ طَ ـ ؾَ هؾ مَ 

 ؿؾً: كعؿ، إن صوء اهلل تعوػ.

ر صوئاًم ؾؾف مثؾ طَ ـ ؾَ مَ ))ح حديٌ: ؿول: إذن أكً ُتصح  

 ؟((ـؼص مـ أجر افصوئؿ رءؽر أكف ٓ يَ  ،أجره

 ضعقػ. هشـدٓ: ٕن ؿؾً: 

ًَ ؿول: إذن ـقػ بَ   !؟إيوهظؾقف مع تضعقػؽ  ؿاحلؽ ـق

 ؟كػسف ؿؽْ ر اهلل فؽ، هـوك أدفي أخرى تػقد احُل ػَ ؿؾً: ؽَ 

 !رك اهلل بؽؾ خرـَ ذَ  ،رين ببعضفوـ  ؿول: ذَ 

 مغ وإيوـؿ.آؿؾً: افؾفؿ 

 هذه إحوديٌ: بعض اشؿع يو صديؼل

 احلديٌ إول:
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 إػ إظراب مـ كوس جوء: ؿول اهلل، ظبد بـ جرير ظـ

 ؾرأى ،افصقف ظؾقفؿ ،وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل

 ظذ افـوس ؾحٌ حوجي، أصوبتفؿ ؿد ،حوهلؿ شقء

 . وجفف دم ذفؽ لئِ رُ  حتك ظـف ؾلبطئقا افصدؿي،

 جوء ثؿ ق،رِ وَ  مـ ةُك بِ  جوء إكصور مـ رجاًل  إن ثؿ: ؿول

 .وجفف دم افنور فرِ ظُ  حتك تتوبعقا ثؿ ر،آَخ 

 : وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؾؼول 

 فف ىتِ ـُ  :بعده هبو ؾؿِ ؾعُ  حسـي، ـيُش  اإلشالم دم ـَ َش  ـمَ ))

 .رء أجقرهؿ مـ ـؼصيَ  وٓ هبو، ؾؿِ ظَ  ـمَ  أجر ثؾمِ 

 ظؾقف ىتِ ـُ  :بعده هبو ؾؿِ ؾعُ  شقئي، ـيُش  اإلشالم دم ـَ َش  ـومَ  

. ((رء أوزارهؿ مـ ـؼصيَ  وٓ هبو، ؾؿِ ظَ  ـمَ  وزر ثؾمِ 

 .أخرجف مسؾؿ

 ؟!ٌ بنضعوم افطعومؾ هذا احلديْخ ؿول: مو دَ 
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ـ صـع ثؾ أجر مَ ؾؾف مِ  رـ دظو إػ ظؿؾ بِ ؿؾً: أفقس مَ 

 ذفؽ افعؿؾ؟

 ؿول: كعؿ.

 ! ذاتف، أٓ يمجر؟ع ظؿؾ افِز ـَ ـ َص ؿؾً: ؾام بوفؽ بؿَ 

ًَ َد ؿول: َص   واهلل. ؿ

 ؿؾً: واشؿع احلديٌ افثوين: 

 و،ؽرًش  ؽرس مسؾؿ مـ مو)) ظـ أكس بـ موفؽ مرؾقًظو:

 متػؼ ظؾقف.. ((صدؿي بف فف ـون إٓ ابي،د أو إكسون مـف ؾلـؾ

 واشؿع احلديٌ افثوفٌ:

 افـبل شلل رجاًل  أن ظـفام، اهلل ريض ،ظؿرو بـ اهلل ظبد ظـ

  خر؟ اإلشالم أي: وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ

ًَ َر ظَ  ـمَ  ظذ افسالم ؼرأوتَ  افطعوم، ؿعِ طْ تُ )): ؼولؾ  ل ـومَ  ؾ

 . متػؼ ظؾقف.((تعرف

 واشؿع احلديٌ افرابع: 
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((. متػؼ أجر رضبي ـبد ـؾ))دم  ـ أيب هريرة مرؾقًظو:ظ

 ظؾقف.

 احلديٌ إخر؟ كؿول: مو معـ

 ل أو إضعوم ـؾ إكسون أو حققان أجر.ؼْ فؽ دم َش  :ؿؾً: أي

 !؟بنؾطور مسؾؿ صوئؿ هلل تعوػ يو صديؼل ؾام بوفؽ

يصػ  ،ؿؾً: أختؿ فؽ هذه إدفي بآيي مـ ـتوب اهلل تعوػ

 -افذيـ هؿ ظبوده إبرار ،ن وافتؼكاهلل ؾقفو أهؾ اإليام

  {َوَأِشًرا َوَيتِقاًم  ِمْسؽِقـًو ُحب فِ  َظَذ  افَطَعومَ  َوُيْطِعُؿقنَ } بؼقفف: 

 .[8: اإلكسون]

 أٓ حُتى يو ظبد اهلل أن تؽقن مـ ظبوده إبرار إخقور؟

 ى واهلل.حِ ؿول: أُ 

 .ؿ افطعومعِ ضْ ؿؾً: ؾلَ 

 ـبر؟ فظظقؿ وثقاب هأجر ؿول: إذن يو صقخ، إضعوم افصوئؿ

 ؿؾً: إي واهلل، وهؾ تشؽ دم هذا بعد شامع هذه إدفي؟
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 .، واهلل ٓ أصؽؿول: ٓ

 شمال. وفؽـ بؼل فديَ 

 .ْؾ َض ػَ ؿؾً: تَ 

ًَ عَ دم بدايي افـؼوش َض ؿول:  ًَ  ػ  بؿعـوه. احلديٌ، وفؽـ ؿؾ

ؾزم مـ تضعقػ شـد احلديٌ أٓ كلخذ ؿؾً: كعؿ، ؾال يَ 

 بؿعـوه.

 !!ومعـوه صحقح ،ديٌ شـده ضعقػؾؽؿ مـ ح

أحوديٌ صحقحي ادعوين، ضعقػي هـوك  ر:َخ آأو بلشؾقب 

 إشوكقد وادبوين.

فتثبقً هذه  ذـر يل بعض هذه إحوديٌاؿول: أرجقك 

 افؼوظدة ظـدي.

 ؿؾً: مـفو ظذ شبقؾ ادثول ٓ احلك:

 .احلديٌ ((... مخس ؿبؾ مخًسو اؽتـِؿ)): حديٌ
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، حقثام اهلل اتِؼ )): حديٌو ًَ  احلسـي افسقئي وَأْتبِع ــ

 .احلديٌ ((...متحفو

 ومو وافـسقون اخلطل أمتل ظـ يل جتووز اهلل إن)): حديٌو

 .((ظؾقف اشُتؽرهقا

َوْيبِضي حديٌو  .افرر

 .((حقاِص تَ  صقمقا)): حديٌو

 .((مقتوـؿ حموشـ اذـروا)): حديٌو

 .((ٓ رضر وٓ رضار)): حديٌو

 .إحوديٌ مـ وؽرهو

 جزاك اهلل خًرا ظذ افتقضقح وافبقون. ؿول:

 وإيوـؿ، حتً أمرك. ،رب افعودغ مغ يوآؿؾً: 
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 .ط الٍكاب(ِبي ُلِك: )ُحاملضألة التاصعة
 افػوضؾي: يؼقل افسوئؾت

 ؟افـؼوب ُفْبس ُحْؽؿ مو

ًْ  وؿد افعؾامء، بغ ـبر ؿديؿ خالف ادسلفي دمؿؾً:  تب  ـُ

 .ثإبحو ظؼات ادسلفي دم

 .اشتحبوبف ظذ افعؾامء وأـثر 

 .وجقبف ظذ وبعضفؿ 

 .افـظر مـ وحظف وؿقتف وجفتف رأي وفؽؾ 

 ؿوفً: ؾام افراجح فديؽؿ؟ 

 ؾوفـؼوب ذفؽ ومع بوٓشتحبوب، افؼقل ظـدي يتلفؼؿؾً: 

 .وأشس أؾضؾ

أود معرؾي بعض أدفي اجلؿفقر افذيـ يرون ؿوفً: 

 اشتحبوب افـؼوب.
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 حًبو بوفـؼوش افعؾؿل اهلودف ومر وشفاًل ؿؾً: أهاًل 

 !!اهلودئ

 افدفقؾ إول: أؿقل: 

ـَ  فِْؾُؿْمِمـَوِت  َوُؿْؾ  }ؿول تعوػ:  ـْ  َيْغُضْض ـَ  ِم  َأْبَصوِرِه

ـَ  َػْظ ـَ  َوحَيْ َٓ  ُؾُروَجُف ـَ  َو ـَ  ُيْبِدي َٓ  ِزيـََتُف  {...ِمـَْفو َطَفرَ  َمو إِ

 .[37: افـقر]

 لهنو افقجف وافؽػون.وؿد ؾنهو ؽر واحد مـ أهؾ افعؾؿ ب

 ـ؟ؿوفً: مثؾ مَ 

 ريض اهلل ظـفام. ،ؿؾً: مثؾ شقدكو ظبد اهلل بـ ظبوس

 ريض اهلل ظـفام. ،وشقدكو ظبد اهلل بـ ظؿر

 ؿوفً: هؾ خوفػفام أحد مـ افصحوبي؟

 ريض اهلل ظـف. ،ؿؾً: كعؿ، شقدكو ظبد اهلل بـ مسعقد

  أيي افؽريؿي؟َن ؿوفً: ـقػ ؾَ 

 أي: افثقوب. (طفر مـفوإٓ مو )ؿؾً: ؿول: 
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 ؿؾً: افدفقؾ افثوين:

ـَ }ؿول تعوػ:   ْب ـَ  َوْفَقْْضِ ـَ  َظَذ  بُِخُؿِرِه : افـقر] {ُجُققهِبِ

37]. 

 اخلامر هق مو تغطل بف ادرأة رأشفو. إدفي ظذ أنؿد دفً 

 ؿوفً: أي أدفي هذه؟

تػقد أن  -مع إظالهلو ،ؿؾً: أحوديٌ ادسح ظذ اخلامر

 ي دم فغي افعرب، وهق ؽطوء افرأس.اخلامر ـوفعامم

مع  ((ؾ صالة حوئض إٓ بخامربَ ؼْ ٓ تُ )) :ـذفؽ: حديٌ

 ضعػف.

ادرأة تصع بخامر، ومعؾقم أن ادرأة ٓ تغطل  يػقد أن

 وجففو دم افصالة.

 : (4/257) ـذفؽ: ؿول ابـ مـظقر دم فسون افعرب

ر َرةَأمْخِ  :ومَجْعف .رْأشفو ادرَأة بف ُتَغط ل وم :امراخلِ   .ومُخُر ومُخْ
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و َيو}ؿوفً: ؾامذا تؼقل دم ؿقفف تعوػ:  َ َْزَواِجَؽ  ُؿْؾ  افـَبِلر  َأهير ِٕ 

ـَوتَِؽ  ـَ  ُيْدكِغَ  اْدُْمِمـِغَ  َوكَِسوءِ  َوَب ـْ  َظَؾْقِف ـَ  ِم  َذفَِؽ  َجاَلبِقبِِف

ـَ  َأنْ  َأْدَكك ـَ  َؾاَل  ُيْعَرْؾ ونَ  ُيْمَذْي ـَ  {َرِحقاًم  َؽُػقًرا اهللَُ َو

 .[59: إحزاب]

 أن خرجـ إذا ظؾقفـ اهلل ذَخ أَ ؿول ؿتودة دم تػسرهو: ؿؾً: 

ـَ  َأنْ  َأْدَكك َذفَِؽ ) احلقاجى ظذ عــِ ؼْ يُ  ـَ  َؾال ُيْعَرْؾ  وؿد( ُيْمَذي

 اهلل ؾـفك بوإليذاء، تـووفقهو مرت إذا ادؿؾقـي ـوكً

 .بوإلموء يتشبفـ أن احلرائر

 غطغ وجقهفـ.ي :وابـ ظبوس ؿول دم تػسره ؿوفً: فؽـ

 ؿؾً: ٓ يصح شـد هذا ظـ ابـ ظبوس.

 ؿوفً: فقس فميي افؽريؿي إٓ هذا افتػسر افذي ذـرتف؟

ترجح فدَي بضؿقؿي إدفي  وؿؾً: ٓ، وفؽـ هذا هق م

 ـي.إخرى دم افبوب مـ افسر 

 ـي؟مو إدفي مـ افسر  :ؿوفً
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 ؿؾً: افدفقؾ إول: 

 اهلل صذ اهلل رشقل مع دُت فِ َص : ؿول اهلل، ظبد بـ جوبر ظـ

 اخلطبي، ؿبؾ بوفصالة ؾبدأ افعقد، يقم افصالة وشؾؿ ظؾقف

 بتؼقى رمَ ؾلَ  بالل، ظذ ومتقـئً  ؿوم ثؿ إؿومي، وٓ أذان بغر

 .رهؿـَ وذَ  افـوس ظظَ ووَ  ضوظتف، ظذ ٌَ وَح  اهلل،

: ؾؼول رهـ،ـَ وذَ  ؾقظظفـ افـسوء، أتك حتك َه مَ  ثؿ 

 ((.جفـؿ حطى أـثرــ ؾنن :ـَ ؿْ َد َص تَ ))

َ : ؾؼوفً اخلديـ، شػعوء افـسوء يطَ ِش  مـ امرأة ؾؼومً   يو ِل

 ؟!اهلل رشقل

 ((.افعشر ؽػرنوتَ  وة،ؽَ افَش  ؽثرنتُ  ٕكؽـ)): ؿول 

 مـ بالل ثقب دم غؼِ ؾْ يُ  فـ،ق  ؾِ ُح  مـ يتصدؿـ ؾجعؾـ: ؿول 

 (.885. رواه مسؾؿ )وخقامتفـ تفـضَ رِ ؿْ أَ 

 .(شػعوء اخلديـ)فػظي:  ؾظَ بعضفؿ أَ  : فؽـًؿوف
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 يتصدؿـ ؾجعؾـ، ؾػل احلديٌ: )ظذ ؾرض إظالهلوؿؾً: 

 (.وخقامتفـ تفـضَ رِ ؿْ أَ  مـ بالل ثقب دم غؼِ ؾْ يُ  فـ،ق  ؾِ ُح  مـ

 وهذا يػقد أن أيدهيـ ـوكً مؽشقؾي.

 ؽشػ ادرأة يدهو فؾتصدق.ؼد تَ ؾ :ؾزمؿوفً: ٓ يَ 

ذ اهلل ظؾقف و أؿر ذفؽ افـبل صؿؾً: فق ـوكً افقد ظقرة، دََ 

 فو افـسقة دم حضقر بالل.توٓ ـشػ، وشؾؿ

 ؿؾً: افدفقؾ افثوين: 

 دم -وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ فؾـبل كػسفوحديٌ ادرأة افقاهبي 

 افصحقحغ.

 بف.قَ َعد افـظر إفقفو وَص وؾقف: أكف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َص 

د افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ عَ وأكو أشلل: إػ أي رء َص 

 ؟!بف إذا ـوكً تؾبس افـؼوبقَ ادرأة وَص  دمكظره 

ظـفو صذ اهلل  َض رَ ظْ ، ؾؾامذا دو أَ ثؿ: فق ـوكً مـتؼبي مثاًل 

 جـقفو يو رشقل اهلل.و  زَ  :ظؾقف وشؾؿ ؿول فف افصحويب
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 !دون أن يرى وجففو؟ يتزوجفو هؾ يسـف

 وـ دظر ذفؽ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وهق مَ وـقػ ُيؼِ 

 ادخطقبي!!إػ رؤيي  اخلوضَى 

بؾ أؿقل: ٓبد أن تؽقن هذه ادرأة ـوكً مؽشقؾي افقجف، 

ن افـبل صذ اهلل و أيؼـ أى هبو، ودََ حتك رآهو افرجؾ ؾُلظجِ 

 ى أن يتزوجفو.ؾَ ريدهو، ضَ ظؾقف وشؾؿ ٓ ي

 ؿؾً: افدفقؾ افثوفٌ: 

 َف دَ رْ أَ : ؿول ظـفام، اهلل ريض ظبوس بـ اهلل ظبدحديٌ 

 افـحر يقم ظبوس بـ افػضَؾ  وشؾؿ قفظؾ اهلل صذ اهلل رشقُل 

 .ووضقئً  رجاًل  افػضؾ وـون. راحؾتف زُج ظَ  ظذ خؾػف

 ًِ بؾَ ؿْ وأَ  يػتقفؿ، فؾـوس وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ؾقؿػ 

 ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل تستػتل ،وضقئي ؿعَ ثْ َخ  مـ امرأة

 .وشؾؿ
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 افـبل ؾوفتػً سـفو،ُح  وأظجبف إفقفو يـظر افػضؾ ؼػِ ؾطَ  

 بقده َػ ؾَ ْخ ؾلَ  إفقفو، يـظر وافػضؾ وشؾؿ ظؾقف هللا صذ

 ...إفقفو افـظر ظـ وجفف لَد ؾعَ  افػضؾ، بذؿـ ذَخ ؾلَ 

 احلديٌ. وهق متػؼ ظؾقف.

 ؿول أبق حمؿد بـ حزم: 

 - افسالم ظؾقف - أؿرهو ودََ  ،شسه ؾزميَ  ظقرة افقجف ـون ؾؾق

 مـ ظؾقف ؾبِ ْس تُ  أن رهومَ وَٕ  افـوس، بحْضة ـشػف ظذ

 .ؾقق

 أم هل أحسـوء ظبوس ابـ فرَ ظَ  مو مغطك وجففو ـون وفق 

 .صقهوء

 .اـثرً  هلل واحلؿد ،ويؼقـً  ؿؾـوه مو ـؾ َح ؾَص  

 افدفقؾ افرابع: 

 .((افؼػوزيـ ؾبستَ  وٓ مي،رِ ْح ادُ  ادرأة ـتؼىتَ  ٓ))حديٌ: 
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رصيح ودفقؾ حوشؿ ظذ ؾرضقي  ؿوفً: اهلل أـز، هذا كص

 !!افـؼوب

 .يو أختوه هللؿؾً: فقس ـذفؽ وا

 !؟يو صقخ ؿوفً: ـقػ ذفؽ

ؾورق بغ اإلبوحي  ؿؿؾً: هق دفقؾ ظذ مؼوظقتف، وثَ 

 وادؼوظقي، وبغ افقجقب وافػرضقي.

ؿ مـ هذا احلديٌ أن ادرأة ؿبؾ اإلحرام فَ ػْ ؿوفً: أٓ يُ 

 ؾبس افـؼوب؟ـوكً تَ 

 .أصالً  ، واحلديٌ ُمعٌؾ ؿؾً: كعؿ، فؽـف ٓ يػقد أكف واجى

 ،ظؾقفو وة، وافـؼوب ؾرًض ثؿ أؿقل: فق ـون وجف ادرأة ظقر

 !ؼوب دم احلٍ وافعؿرة؟س افـبْ افؼع ظـ فُ  هنوهو دو

 أفقس دم احلٍ وافعؿرة رجول أجوكى؟!

 هـوك أدفي يو صقخ؟ ًْ قَ ؼِ ؿوفً: هؾ بَ 

 .اجًد  ادفي ـثرة جًد أ ًْ قَ ؼِ بَ  ؿؾً:
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 ًَ يرى مجفقر افعؾامء ) دم أول ـالمؽ:  يو صقخ ؿوفً:  ؿؾ

 ـذفؽ؟أفقس  (اشتحبوب افـؼوب

 ؿؾً: بذ.

ًَ ؿوفً: مِ   بـسبي هذا افؼقل فؾجؿفقر؟  ـ أيـ جئ

 ى هذا افؼقل فؾجؿفقر ظدد ـبر مـ أهؾ افعؾؿ.َس ؿؾً: كَ 

 ـ؟ثؾ مَ ؿوفً: مِ 

د، وابـ ظبد افز، وابـ ْص برة، وابـ رُ ثؾ: ابـ هُ ؿؾً: مِ 

 وؽرهؿ. ...ثرـَ 

 ـ تعـل بوجلؿفقر.ؿوفً: مَ 

وفؽل، وادذهى ادذهى احلـػل، وادذهى ادؿؾً: 

 .افشوؾعل، وؿقل دم ادذهى احلـبع

ش شقطقل وأن ادقضقع ؿوفً: افظوهر يو صقخ أن افـؼو

 ا.ـبر جًد 

 ؿؾً: هذا صحقح واهلل.
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 ؟دت أن تؼرأ هذه ادسلفياـ أرؿوفً: ؾبلي افؽتى تـصح مَ 

 ذـر مـفو ظذ شبقؾ ادثول:ا، فؽـ أَ ؿؾً: افؽتى ـثرة جًد 

 ًٓ ث ظؿرو د  َح فؾشقخ ادُ  ((رأة ادسؾؿيجؾبوب اد)) -أو

 شؾقؿ.

ضبعتف مؽتبي  ،( ورؿي222ظبورة ظـ ) ،وهق جمؾد فطقػ

 .هو اهللَك ، كَ بؿديـي ادـصقرة ،اإليامن

فػضقؾي  .((ـيجؾبوب ادرأة ادسؾؿي دم افؽتوب وافسر )) -ثوكًقو

رمحوت اهلل  ،حمؿد كورص افديـ إفبوين :ثد  َح افشقخ ادُ 

 ظؾقف.

ع أـثر مـ بِ ضُ  ،( ورؿي262ؾد ضقى، ظبورة ظـ )وهق جم

 ضبعي.

 ((.ُحْؽؿ ـشػ وجف ادرأة))  -ثوفًثو

 أيب بؽر رظد ظبد افعزيز افـعقؿل. ػ:قتلف

 .( ورؿي247، ظبورة ظـ )جًدا وكوؾع ضقى ـتوبوهق 
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 كصقحي ـ حقفف صبفوت ـ أدفتف -احلجوب))  -رابًعو

 .((فؾؿتزجوت

 ث: مصطػك بـ افعدوي.د  َح فػضقؾي افشقخ ادُ 

 ( ورؿي.95ظبورة ظـ ) ،اوهق ـتوب فطقػ جًد 

 ضبعتف مؽتبي مؽي بطـطو. ودم هذه ادؽتبي ُجؾ ـتى افشقخ.

مـتؼبي يو صقخ واحلؿد هلل، وأكو أن ؿد اؿتـعً أكو ؿوفً: 

 برأيؽ، ؾفؾ أخؾع افـؼوب؟

إخقات  قؿ مـ ـالمل أكـل أدظفَ أن ُيػْ  ؿؾً: أظقذ بوهلل

 !!خؾع افـؼوبإػ 

 أبًدا. إفقف هذا، وٓ دظقُت  ٓ واهلل مو ؿصدُت  

ويؽػل أكف زي أمفوت  ،زيد ادرأة تسًسا وحتشاًم ؾوفـؼوب يَ 

 ادممـغ.

 ام ـالمل حقل ؾرضقتف مـ ظدمفو.وإك

 .وإٓ ؾوفـؼوب ؾضقؾي وهق مستحى ظـد افؽؾ
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ظذ رأشفؿ شقدكو ظبد اهلل  ،وأوجبتف ضوئػي مـ أهؾ افعؾؿ 

 بـ مسعقد.

 :بوفقء ُيذـروافقء 

افـؼوب ظودة  أنزظؿ ؿوئؾف  ؼقلٍ به ق  كَ أود دم هذا ادؼوم أن أُ  

 وفقس ظبودة!!

 .افبتي فقس ظؾقف مستـدبوضؾ ومرؾقض، و ؿقفف ؾلؿقل:

 ًُ  ؿصدك يو صقخ، جزاك اهلل خًرا. ؿوفً: ؾفؿ

 وإيوـؿ. ،رب افعودغ مغ يوآؿؾً: احلؿد هلل، افؾفؿ 
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املضألة العاشزة: )َوِضع املاه يف البٍك أو 
 (.الشزائية الكيىة زيَُّغَتالربيد، و

 :افؽريؿ افسوئؾ يؼقل

 ش  
قِّ  ـاع  ؿح  افزيد أو افبـؽ يف ادال وضع زونبعض ادػتغ ي 

 .أصاًل  ؾائدة أخذ بدون ،فؾحػظ

زون وـذفؽ  قِّ  احلاجة أو افرضورة حال يف وضعف ي 

 ظذ ادستحؼغ. هبا وافتصدق افػائدة أخذ مع ،اد ؾحة

 صحقح؟ ؿقهلؿ ؾفؾ 

 .، وهق أحد افؼقفغ يف ادسلفةصحقحؿقهلؿ  كعؿ،: ؿؾً

 ذفؽ؟ ظذ دفقؾفؿ ما: ؿول

بدايًة أكا أخافػفؿ يف هذا، وشلوضح رأيل يف هناية : ؿؾً

هذا ادؼال، فؽـ ال بلس أن أ ذـر وجفتف وأدفتف؛ ؾفل 

م. س   وجفة حت 
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د  }: تعاػ قففؼاشتدفقا ب ؿ  ؾ   و  ؿ   ؾ صي ؽ  ا ف  م   م  ري ؿ   ح  ق ؽ  ؾ   إحالي  ظ 

ا ت ؿ   م  ر  ط رح ق فح  اض   [.221: األكعام] { إحف 

 بدون فؾحػظ افبـؽ يف مايل ت  ع  ض  و   فق ؿؽ  احل   ؾام :ؿول

 ؾائدة؟ بدون ادال حلػظ كسبة فؾبـؽ أدؾع أكا وإكام ؾائدة،

 .جائزهذا : ؿؾً

 : افؽؾامت هذه مـل وخذ

ظـد  حرام -فـػسؽ افػائدة أخذ مع افبـؽ يف ادال عض  و  

 .ؿقم، وحالل ظـد ؽرهؿ وأكا معفؿ

 فؾػؼراء افػائدة إخراج مع افبـؽ يف ادال عض  وو  

 أو مـفا بد ال افتل اد ؾحة احلاجة حال يف جائز -ادساـغو

 .ظـد مـ يرمقن أخذ افػائدة فؾـػس ،افرضورة

 بؾ ،ؾائدة أخذ بدون احلػظ دجرد افبـؽ يف ادال عض  وو  

 .امطؾؼً  جائز -حػظف مؼابؾ فؾبـؽ دؾعي   ـم   أكت
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 افؼائقة؟ افؼقؿة ُر غ  ت   حقل شمال فديي : ؿول

 ؟ما هق: ؿؾً

 ـةش   ،افبـؽ يف جـقف (255555) ت  ع  ض  و   أكـل فق: ؿول

 ؽالء مع ادبؾغ ؿقؿة ؾنن( م1515) ـةش   إػ (م1525)

 .متاًما تـخػضش افسؾع أشعار

 أصسي أن ادؿؽـ مـ( م1525) ـةش   يف مثاًل  (255555)

 .ممقز مؽان يف فؾبـاء صاحلة أرض (م255) هبا

 إال هبا أصسي أن يؿؽــل ال( م1515) ـةش   يف وفؽــل 

 .ألشعارا الرتػاع كظًرا( م05)

 افبـؽ يف وادبؾغ ،يقم ـؾ ترتػع األشعار أن صقخ يا أظـل

 .يقم ـؾ تـؼص ؿقؿتف وإكام ،زيدي   ال ،هق ـام افزيد أو

 افزيد أو افبـؽ مـ افػائدة ذخ  آ أن قزي   هؾ: ؾسمايل

 فؽ؟ وضحت   ـام افؼقؿة تغر بسبب ؛فـػيس
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قز أخذ  :ؿؾً اختؾػقا يف ذفؽ، ؾؼافت ضائػة: كعؿ، ي 

ػائدة فـػسؽ هلذا افسبب، وبؼقهلؿ أؿقل. وؿافت ضائػة اف

قز.  أخرى: ال ي 

ـ يرون حتريؿ أخذ افػقائد إذن افعؿؾ ؾام: ؿول  ؟ظـد م 

 افبقع ظذ حتث اإلشالم رشيعة أن اظؾؿ ؿافقا:  :ؿؾً

 .حالل ظؿؾ وـؾ ،وافتجارة وافؼاء

 ؽر أو ،افزيد أو افبـقك يف ادال وضع ظذ افـاس حتث وال

 .ؽذف

 -هبؿ افرضر حلاقإ وفعدم بافعباد رأؾةً  افؼيعة وفؽـ

ع  و    .االضطرار حال يف ظؾقفؿ ت  شي

 مـ ظؾقف خاف أو ،بامفف  افتجارة ظـ ظجز دـ ؾقؼال

 مع بريد، أو بـؽ يف ادال تضع أن فؽ قزي   ة:افرسؿ

 تسـفا وال وادساـغ، فؾػؼراء افربقية افػائدة مـ افتخؾص

 .أو افزيد فؾبـؽ
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 افؼائقة افؼقؿة ُر غ  ت   ؿضقة يف افؼع ظذ فقم ال فؽـ

 يف مافؽ ضع :فؽ ؾؼ  ي   مل األصؾ يف افؼع ألن ؛فؾسؾع

 .افبـؽ

زج   وإكام  فقس فؽ خرجـؿ   ،افرضورة حال يف هذا فؽ قي

 .إال

ؾ   ؾال  ؾلمامؽ ؛األشعار ارتػاع حال يف افؼع ظذ بافؾقم ؼح ت 

 .احلالل واالشتثامر وافتجارة وافؼاء افبقع يف عتس  م  

س   جر  م    هـاك فقس ن  ذ  إح : ؿول  فربح مال معف افذي ؿؾح فؾؿ 

 ؾقف؟

ذ افػائدة:  : ؿؾً مقن أ خ  رِّ  يف افتجارة أمامؽؿال اد ح 

 .اراتؼ  وافع   األرايض

 باآلجؾ وبقعفا( ـاش) احلال يف افسؾع رشاء وـذفؽ 

 .(بافتؼسقط)
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 -افدياكة بأصحا األ مـاء افتجار بعض مشارـة وـذفؽ 

 .حالل جتارة أي يف

 فديف ـم   فؽؾ ،وأربح وأشفؾ أيرس حؾكا ظـد ؿافقا:  بؾ

 مـ وـذفؽ ،افرسؿة مـ ظؾقف وخياف ،ادال مـ مبؾغ

 .افؼائقة ؿقؿتف اكخػاض

 احلؾ؟ هذا ما: ؿول

 ادبؾغ، هبذاأو ذهب  ارؼ  ظ   أو أرض رشاءؿافقا: : ؿؾً

 .ـفر  وت  

 ارؼ  افع   أو األرض شعر ػعرتا األشعار رتػعتا إذا وهبذا 

   وال رض    وال ،أو افذهب 
 .ارضح

 افزيد، أو افبـؽ يف ادال أضع أن افظؾؿ مـ أفقس: ؿول

 ال وأكا ادال، ؿقؿة ؾ  ؼح وت   وادساـغ، فؾػؼراء افػائدة جرح خ  وأ  

 !أشتػقد؟
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ذ افػائدة: : ؿؾً مقن أ خ  رِّ  فؽـف، ؿؾ  ط   هق كعؿ،ؿال اد ح 

 ـؾ فؽ حت  ؾ   ألكف افؼع؛ يظؾؿؽ ومل فـػسؽ، مـؽ ؿؾ  ط  

 .مؼوع ـسب ؾقف باب

 يف ادال وضع ؾلردت   واالشتثامر، افتجارة مـ قت  شح ؾخ  

 .ن  ذ  إح  ظؾقؽ ؾافؾقم افبـقك،

 .فـػسؽ مـؽ طؾؿ  ؾفق ،طؾؿ هـاك يؽقن نأ جاز وإن 

فقجفة  افقايف افبقانهذا  ظذ صقخ يا خًرا اهلل جزاك: ؿول

ص فـا ادسلفة حتك ك ػفؿفا جقًدامـ يرون افتحريؿ، ؾؾ    .خِّ

 : ًُ ـل اهلل وإياك -اظؾؿؿؾ ؾيؿ  أن افعؾامء ادعارصيـ  -ظ 

اختؾػقا يف حؽؿ أخذ ؾقائد افبـؽ أو افزيد؛ بسبب تغر 

 افؼقؿة افؼائقة:

 ؾؼال ضائػة: ال يؾ أخذ افػائدة وإن زادت األشعار.  

قز أخذ افػا-وأكا معفؿ-وؿافت ضائػة أخرى  ئدة كظًرا : ي 

فتغر افؼقؿة افؼائقة، ؾفل يف احلؼقؼة فقست ؾقائد، وإكام 
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ت فا يف  ع  ض  هل تعقيض ظـ اكخػاض ؿقؿة افػؾقس افتل و 

ـة أو أـثر.  افبـؽ ددة ش 

فق باظت امرأة ذهبفا افذي هق وبودثول يتضح ادؼول:  

م( 1520( ظام )6( يف صفر )12( جرام، ظقار )255)

( ج م، وشتؽقن احلسبة 111ؾسقؽقن شعر اجلرام )

 ـافتايل:

(255 X 111(  = )11155.ج م ) 

تح ادرأة هذا ادال يف افبـؽ، ثؿ أرادت أخذ ماهلا،   ع  ض  وو 

م(  1515( ظام )6ورشاء افذهب مرة أخرى يف  صفر )

 ( ج م.885)( هق: 12بعد أن أصبح شعر افذهب ظقار )

 ( X 885( = )88555 255ؾستؽقن احلسبة ـافتايل: )

 ج م.

 م. تؼريًبا. ( ج01555بػارق )

https://ar.wikipedia.org/wiki/X
https://ar.wikipedia.org/wiki/X
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ؾؾق ؿؾـا هلذه ادرأة: خذي ادبؾغ األصع، افذي هق:  

 ( دون ؾائدة، ؾؼد طؾؿـاها طؾاًم بقـًا.11155)

%( ددة مخس 23: خذي كسبة ؾائدة )وفؽـ فق ؿؾـا هلا 

فا هذا بعض خسارهتا. ض  قي  شـقات ظذ هذا ادال. ؾربام ظ 

 وهذا ما أؿقل بف، وأ ديـ اهلل بف، وال أظتؼد شقاه.

ذ افػائدة مـ افبـؽ أو افزيد؛ كظًرا فتغر وبِـوء ظؾقف،   ؾل خ 

ر جائز ظذ افراجح فديـا مـ ؿقيل   -افؼقؿة افؼائقة أ م 

 ء يف ادسلفة، واهلل أظؾؿ.افعؾام

 جزاك اهلل خًرا ظذ هذا اإليضاح.ؿول: 

 .أمرك حتت ،وإياك ،افعادغ رب يا مغآ: ؿؾً
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 اخَلِضَزاَوات ي سكاةِك: )ُحاملضألة احلادية َعِشزة
 والفواكْ(؟

 :افؽريؿ افسوئؾ يؼقل

 ات وافػقاـف زـوة؟اوَ ْْضَ دم اخَل هؾ 

  افعؾامء.يَل ؿؾً: كعؿ، ظذ افصحقح مـ ؿق

 ؟ـ افؼوئؾقن هبذا مـ افعؾامءمَ  ؿول:

ظؿر بـ ظبد افعزيز، ومحود بـ أيب افؼوئؾقن بف هؿ: ؿؾً: 

وابـ افعريب ، عل، وأبق حـقػيَخ شؾقامن، وإبراهقؿ افـَ 

 رمحفؿ اهلل. .وداود افظوهري وأصحوبفادوفؽل، 

 ؿول: مو أدفتفؿ؟

 ـي.هلؿ أدفي مـ افؽتوب، وافسر ؿؾً: 

 ًٓ  افؽتوب:مـ  تفؿدفأ -أو

و َيو }ؿول تعوػ:  َ ـَ  َأهير ـُقا اَفِذي ـْ  َأْكِػُؼقا آَم َسْبُتؿْ  َمو َضق َبوِت  ِم  ـَ

ـَ  َفُؽؿْ  َأْخَرْجـَو َوِِمَو َْرضِ  ِم ْٕ  .[267: افبؼرة] { ا
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ـَوٍت  َأْكَشلَ  اَفِذي َوُهقَ } وؿول تعوػ:  َوَؽْرَ  َمْعُروَصوٍت  َج

ُؾفُ  خُمَْتؾًِػو َوافَزْرعَ  َوافـَْخَؾ  َمْعُروَصوٍت  ـُ َمونَ  َوافَزْيُتقنَ  ُأ  َوافرر

و ُؾقا ُمَتَشوبِفٍ  َوَؽْرَ  ُمَتَشوهِبً ـْ  ـُ  َيْقمَ  َحَؼفُ  َوآُتقا َأْثَؿرَ  إَِذا َثَؿِرهِ  ِم

َٓ  َحَصوِدهِ  ُؾقا َو ؾِغَ  حُيِىر  َٓ  إَِكفُ  ُتْنِ  .[747: إكعوم] {اْدُْنِ

 ي:ـأدفتفؿ مـ افسر وؿؾً: 

 ًٓ  َظَثِرًيو ـون أو ققنوافعُ  افسامء ًِ ؼَ َش  ؾقام))حديٌ:  -أو

رواه افبخوري  ((ْؼ افعُ  كصػ حْض بوفـَ  ؼلُش  ومو .ْؼ افعُ 

 مرؾقًظو.-ريض اهلل ظـفام –ظـ ابـ ظؿر 

 وؾقام .افعشقر ؿقْ وافغَ  إهنور ًِ ؼَ َش  ؾقام))حديٌ:  -ثوكًقو

ريض  –جوبررواه مسؾؿ ظـ  ((ْؼ افعُ  كصػ بوفسوكقي ؼلُش 

 مرؾقًظو. -اهلل ظـفام

 ؿول: فؽـ هذه أيوت وهذه إحوديٌ ظومي.

رج مـ وفذفؽ تشؿؾ ـؾ مو َي  :ؿؾً: كعؿ، هل ظومي

 .ِمو ُيـتػع بف ،إرض
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ٓبد أن يلت  -ـوفستشـل ِصـًػو مـ إصوافذي يريد أن يَ  

 !!بدفقؾف

وات اجقب افزـوة دم اخلْضوـ ؿوفقا بعدم ومو أدفي مَ  ؿول:

 وافػقاـف؟

ؿؾً: أدفتفؿ افصحقح ؾقفو ؽر رصيح، وافكيح ؾقفو 

 ؽر صحقح.

 بذـرهو. ظعَ  ْؾ َض ػَ ؿول: تَ 

 ًُ  ـ ؿؾً: فقس هلؿ أدفي مـ افؼرآن افؽريؿ ـ ؾقام ظؾؿ

 ـي:وإكام أدفتفؿ مـ افسر 

 ًٓ بؾغ ى وٓ ثؿر صدؿي حتك يَ فقس دم َح ))حديٌ:  -أو

 شعقد أخرجف مسؾؿ مـ حديٌ أيب ((ؼُش وْ مخسي أَ 

 مرؾقًظو. ،ريْد اخُل 

 ؟ؿول: ومو وجف افدٓفي مـف
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ؾؾذفؽ  :وات وافػقاـف ٓ تقشقؼ ؾقفواؿؾً: ؿوفقا: اخلْض

 ٓ جتى ؾقفو افزـوة.

 ؼ هذا؟ْش ؿول: ومو افقَ 

 تقن صوًظو.مؼداره ِش  ،ؽول بفؿؾً: مؽقول ي

 هذا افدفقؾ؟ ـظ جُتقى ؿول: ؾؽقػ

 !!بؿرة ؿؾً: هذا اشتدٓل واهٍ 

ـون دم زمون افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، وفؽـ دم ؼ ْش ؾوفقَ  

فؽسوين وهق ادقزان اإل ،زموكـو أن مو هق أدق وأحدث

 إصقوء.ـؾ افذي تقزن بف 

 .ـر أدفتفؿؾ ذِ اِص ؿول: وَ 

وات افقس دم اخلْض))اشتدفقا بحديٌ:  ؿؾً: ـذفؽ

 .((صدؿي

 ٓ فبس ؾقف. ،ؿول: هذا رصيح يو صقخ

 .بؾ هق مـؽر واهٍ ثبً ؽـف ٓ يَ واهلل، ف ًَ ؿْ َد ؿؾً: َص 
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 أيب ظـ دة،رْ بُ  أيب ظـؿؾً: ـذفؽ مـ أدفتفؿ: حديٌ: 

 ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ثفامعَ بَ  حغ جبؾ، بـ ومعوذ مقشك

 ؿول:  ،ديـفؿ أمر افـوس امنؾ  عَ يُ  افقؿـ إػ وشؾؿ

 واحلـطي افشعر، :إربعي هذه مـ إٓ افصدؿي تلخذوا ٓ))

 .((وافتؿر وافزبقى

 ؾقف. ؿول: وهذا أيًضو رصيح جًدا يو صقخ، ٓ فبس

 واهلل هذه ادرة أيًضو، وفؽـ احلديٌ  ًَ ؿْ َد ؿؾً: َص 

 ضعقػ مـؽر هبذا افؾػظ.

 ؿول: ومو افؾػظ افصحقح؟

هق افقؿػ، وفػظف: )ل يلخذوا  افصحقحؿؾً: افؾػظ 

 إثر.(  ...إربعي هذه مـ إٓافصدؿي 

وة إٓ مـ هذه إصـوف ؼصد أن ظدم أخذ افزـؿول: هؾ تَ 

ريض  -مقؿقف ظذ أيب مقشك إصعري ومعوذ بـ جبؾ

 ـ ؾعؾفام؟مِ  -اهلل ظـفام
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 ؿؾً: كعؿ.

ؿول: إذن همٓء مـ افصحوبي، ول يلخذوا افزـوة مـ 

 وات وٓ افػقاـف، ؾؽقػ جُتقى إذن؟ااخلْض

 ؿؾً: 

 ًٓ  ثبً.ٓ يَ  -أو

 ؿول: ادقؿقف يو صقخ.

 مهو ؽر ثوبً.ؿؾً: ادقؿقف وادرؾقع ـال

 مي.زِ ؾْ جي مُ أؾعول افصحوبي وأؿقاهلؿ فقسً ُح  -ثوكًقو

هؾ هـوك أدفي أخرى ٕصحوب افؼقل بعدم وجقب ؿول: 

 افزـوة دم اخلْضاوات وافػقاـف؟

دفقا بجؿؾي مـ إحوديٌ افضعقػي اشتَ ؿؾً: كعؿ، 

 وادـؽرة.

 .ؿول: جزاك اهلل خًرا يو صقخ

 شمال أخر. بؼل فديَ  
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 .بف ْؾ َض ػَ ؿؾً: تَ 

تِ  ُؾ َض ؾْ ؿول: مو أَ  ـُ  ى دم هذه ادسلفي؟ـتوب 

ًُ أؾضؾ ـتوب ـ ؿؾً:  زـوة ))ـتوب:   ـ ظؾقف ؾقام وؿػ

 .((واتااخلْض

 ٕخل دم اهلل افشقخ: ظؿرو بـ ظبد ادـصػ كك.

 م فف صقخـو مصطػك بـ افعدوي.َد وؿد راجعف وؿَ 

 ظف اهلل تعوػ، وأضول اهلل دم أكػوس ظؿره.ػِ َح 

 أصحوب احلديٌ.ار دف تْ عَ وؿد ضب

 ( ورؿي.88يؼع دم ) ،وهق ـتوب فطقػ دم ؽويي افـػع

  .قمشر ؿ افوِش ؿَ د ؿَ فؾدـتقر: حُم ـتوب هـوك و

  ((.زـوة افزروع وافثامرـتوب: ))هق و

 ( ورؿي.372يؼع دم ) ،دم ؽويي افـػع جمؾدوهق 

 ؿول: جزاك اهلل خًرا ظذ افبقون وافتقضقح.

 وإيوك، حتً أمرك. ،رب افعودغ مغ يوآؿؾً: 
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حمل المخية،  يِك: )ُحاملضألة الجاٌية َعِشزة
 .(باألخذ وٍّا وتضويتّا

 :ؿافؽري افسوئؾ يؼقل

 بوٕخذ مـفو؟ ؿ  حؾؼ افؾحقي، وتسقيتفوؽْ ُح مو 

 ؿؾً: 

 ًٓ  :حمؾ خالف بغ افعؾامء مسلفي حؾؼ افؾحقي -أو

 .مجفقرهؿ حرمي حؾؼفو ىأَ ؾرَ 

 وذهى ؿقم إػ ـراهي ذفؽ. 

ع ؿَ حرمي حؾؼ افؾحقي مسلفي جُمْ  :ؿول: ؿول بعض ادشويخ

 ظؾقفو.

اإلمجوع  -ـون، وابـ ظوبديطَ ؾ ابـ حزم، وابـ افؼَ ؼَ ؿؾً: كَ 

ظذ حرمي حؾؼفو، فؽـف إمجوع مـخرم ـام شلوضحف بنذن 

 اهلل تعوػ.

 ـ افذيـ ؿوفقا بؽراهي حؾؼفو؟ؿول: مَ 
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 : ًُ د عتؿَ هق ادُ هق ؿقل افؼويض ظقوض مـ ادوفؽقي، وؿؾ

 .ف ظـد احلـوبؾيْج ووَ  ظـد افشوؾعقي،

 .ـ ؿوفقا بتحريؿ حؾؼ افؾحقيبذـر أدفي مَ  ظعَ  ْؾ َض ػَ ؿول: تَ 

 ً: هلؿ مجؾي مـ آشتدٓٓت:ؿؾ

 ًٓ  افؾحقي، بنظػوء تلمر صحقحي أحوديٌمجؾي  ْت درَ وَ  -أو

 .افقجقب إمر دم وإصؾ

فو ئؾ ظدد مـ أهؾ افعؾؿ اإلمجوع ظذ وجقب إظػوؼَ كَ  -ثوكًقو

 ون، وابـ ظوبديـ.طَ مثؾ ابـ حزم، وابـ افؼَ  :وحرمي حؾؼفو

ف بوفـسوء تشب  وادُ  ،ؼفو مـ ؿبقؾ افتشبف بوفـسوءؾْ َح  -ثوفًثو

 مؾعقن.

فو افشديد صر ؼفو أو ؿَ ؾْ هو مـ افػطرة، وَح ؤإظػو -رابًعو

 خروج ظـ افػطرة.

 . ، ظؾقفؿ افسالمهل مـ شؿً إكبقوء -خومًسو

 ؼفو تغقر خلؾؼ اهلل.ؾْ َح  -شودًشو
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 ؟ظـ هذه إدفيـ ؿوفقا بوفؽراهي مَ  ؿول: وـقػ أجوب

 ؿؾً: هلؿ أجقبي ظذ ذفؽ:

مجؾي مـ إحوديٌ افتل تلمر  أمو افؼقل بقرودؿوفقا:  [7]

 .وإمر يؼتيض افقجقب بنظػوئفو

أن إمر بنظػوء افؾحقي مؼسن  ؾلجقى ظؾقفؿ بام حوصؾف: 

 بشقئغ: 

 إول: ؿص افشورب. 

 وافثوين: خموفػي ادؼـغ.

 إمر هبو مطؾًؼو دون اؿسان بقء. ول يلِت 

 خموفػي ظؾتف ـوكً حؽؿ ـؾمو شبؼ: ؾنن  ـوًء ظذوبِ 

 ؽويي افتحريؿ، إػ يصؾ ٓ ؾنكف هبؿ، افتشبف وظدم ادؼـغ

 .مؽروهكف إ :ؾقف يؼول مو

 ـذفؽ إمر بؼص افشورب مستحى، ؾؽذفؽ افؾحقي.

 ك فؾقجقب.ؿَ رْ ؾقفو ٓ يَ  ومسوئؾ افؾبوس واهلقئوت إمرُ 
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 .: اإلمجوظوت ادـؼقفي ؽر صحقحيؿوفقا [2]

 فد ظـد افشوؾعقي ووجفعتؿَ وادُ  ،وـقػ تؽقن صحقحي 

 ؟!ظـد احلـوبؾي وبعض ادوفؽقي ظذ افؼقل بوفؽراهي

ؼفو فقس مـ بوب افتشبف ؾْ ؿص افؾحقي أو َح [ ؿوفقا: 3]

 .وءبوفـس

 ،خموفػي ادؼـغ :وافعؾي دم أحوديٌ إمر بنظػوء افؾحقي 

 .ؼ هلو بؿخوفػي افـسوءؾر عَ وٓ تَ 

ٌ تػقد أن إظػوء افؾحقي مـ ؾ مـ أحوديؼِ كُ  ؿوفقا: مو [4]

 وأوهلو مو أخرجف مسؾؿ. .ثبًـؾفو ٓ تَ  -شــ افػطرة

ــ افػطرة أهنو ؾؾقس معـك أهنو مـ ُش  ،وظذ ؾرض ثبقهتو

 واجبي.

ـَ 5]  هنو مـ شؿً إكبقوء يػقد كدهبو ٓ وجقهبو.قْ [ ؿوفقا: 

ـَ 6] ن حؾؼفو مـ بوب تغقر خؾؼ اهلل، ؾفذا قْ [ ؿوفقا: أمو 

 ؟هؾ هل واجبي أو مـدوبي ،ؿفو مـ إصؾؽْ ُح  يٍ مرده دسلف
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ؿريـي  عؾؿ أن إمر يػقد افقجقب إذا ل تلِت ؿول: يو صقخ، كَ 

 ؾام افؼريـي ظـدهؿ هـو؟ ،تكؾف إػ ؽر افقجقب

ظـد ا هذ (ػقد افقجقبن إمر يقْ ـَ )ؿوفقا:  ؿؾً:

أمو ظـد ؽرهؿ ؾؿطؾؼ إمر يػقد آشتحبوب ٓ  .اجلؿفقر

 افقجقب.

 إمر مـ افقجقب إػ افـدب؟ ًِ ؾَ ل: مو افؼريـي افتل رَصَ ؿو

 ؿؾً: هلؿ مجؾي مـ افؼرائـ:

ـَ 7]  ؾؾ بؿخوفػي ادؼـغ ؿريـي.ن إمر ؿد ظُ قْ [ 

 ؼ إمر بوفعودات وأداب ؿريـي ـذفؽ.ؾر عَ [ تَ 2]

 :دم حديٌ د ُذـرتؿ أن افؾحقي كبؿعـ ،دٓفي آؿسان[ 3]

ديٌ، ؾبفذا تؽقن ؿد اؿسكً احل(( ... مـ افػطرةْؼ ظَ ))

 مستحبي ـذفؽ.ؾتؽقن  ،بلمقر مستحبي

فو هـو بضعػ ـوب ظدٓفي آؿسان ؿد جي ًؾً: وإن ـوكؿ

 اخلز.
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ؾخص يل مو شبؼ دم ـؾامت هؾ يؿؽـؽ أن تُ  ،ؿول: يو صقخ

 ؿؾقؾي؟

 ؿؾً: كعؿ، أؿقل وبوهلل افتقؾقؼ:

ؼ افؾحقي )مـ ؽر رضورة( مـ مسوئؾ  اخلالف بغ ؾْ َح 

 :فعؾامءا

 .حرمي حؾؼفوإػ ؾذهى أـثرهؿ  

 .إػ ـراهي ذفؽ موذهى ؿق 

 سـقتفو وـراهي حؾؼفو.مع افؼقل بجفتف، وأكو وِ  وفؽؾ   

 ؿول: جزاك اهلل خًرا.

 .، وإيوكرب افعودغ مغ يوآؿؾً: 

ًْ ؼِ ؿول: بَ  قي حؽؿ تسقيي افؾح  :أٓ وهل ،خرىأمسلفي  ق

 وإخذ مـفو.

 ؿؾً: كعؿ، أؿقل وبوهلل افتقؾقؼ:
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 مخسي ظذ -ؾػ أهؾ افعؾؿ دم حؽؿ إخذ مـ افؾحقياختَ 

 أؿقال:

 افؼقل إول: ظدم جقاز أخذ رء مـ افؾحقي مطؾًؼو.

دم حٍ أو  ضيجيقز أخذ مو زاد ظـ افؼب  :افثوينافؼقل 

 ظؿرة.

بـ وا ظبد اهلل بـ ظؿر، وجوبر بـ ظبد اهلل،وهق مذهى  

 ظبوس.

 افؾحقي عػقايُ  أن حيبقن ـوكقا): ربوح أيب بـ ظطوءؿول وؿد 

 ظورض مـ يلخذ علَخ افـَ  وـون ظؿرة، أو حٍ دم إٓ

 .(حلقتف

 .مطؾًؼو ضي: جيقز أخذ مو زاد ظـ افؼبافثوفٌافؼقل 

 .هريرة أيبوهق مروي ظـ  

 .افؼقل افرابع: جيقز إخذ مـفو مطؾًؼو
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احلسـ، وابـ شريـ، و ،افؼوشؿ بـ حمؿدبف ؿول و 

 وؽرهؿ. ...، وؿتودةعلَخ وضووس، وافـَ 

 ح.بُ : جيقز أخذ مو صذ وتطوير وؿَ ومساخلافؼقل 

 ظؾقف اهلل صذ افـبل ظـ ىوَ رَ  ظؿر بـؿول ابـ ظبد افز: ا

 ؾؽون ،روى مو بؿعـك أظؾؿ وهق ((كافؾح أظػقا)) :وشؾؿ

. طويرت مو افؾحقي مـ إخذ افعؾامء مجفقر وظـد ظـده ادعـك

 .أظؾؿ واهلل

 مو حلقتف مـ يلخذ ـون أكف -ظـف اهلل ريض ظع ظـ ويورُ 

 .وجفف يع

ًُ  :افؼوشؿ ابـؿول   مو يمخذ أن بلس ٓ :يؼقل وموفؽً  شؿع

 .وصذ افؾحقي مـ رتطوي

 مو افؾحك مـ ؾنن ،اجًد  ضوفً ؾنذا :دوفؽ ؾؼقؾ :ؿول 

  ؟تطقل
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 .ؼكوتُ  مـفو يمخذ أن أرى :ؿول

 ف ـػويي.رتُ ـَ رى دم ادسلفي، وؾقام ذَ وهـوك أؿقال أخ

 أن اخلالف دم ادسلفي شوئغ وؿريى وواشع. :ؾوحلوصؾ

ـُ   فػً دم أحؽوم افؾحقي تـصح هبو؟أُ  ىتُ ؿول: ؾفؾ هـوك 

 ؿؾً: كعؿ، مـفو:

 ًٓ ظبد اهلل بـ يقشػ ث د  َح فؾشقخ ادُ  ((افؾحقي)) -أو

 (.373ظدد صػحوتف )  ديع.اجُل 

بـ أمحد بـ  ، فؾشقخ ظع((ؾحقيجومع أحؽوم اف)) -ثوكًقو

 حسـ افرازحل. 

 مؼبؾ افقادظل. /ثد  َح م فف افشقخ ادُ َد ؿَ 

 (.384ظدد صػحوتف )وف دار أثور. تْ ضبعَ 

إؾودة ذوي إؾفوم بلن حؾؼ افؾحقي مؽروه وفقس )) -وثوفثً 

 .((بحرام

 .افُغاَمِري يؼد  ظبد افعزيز بـ افص   /تلفقػ افشقخ 
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 (.773وظدد صػحوتف ) .اإلشالمقي ف دار أثورتْ ضبعَ 

 .ادعطل ظبد بـ افرمحـ ظبدفؾشقخ  ((افؾحقي)) -رابًعو

 مصطػك افعدوي. /ثد  َح مي ادُ اَل بتؼديؿ افعَ 

 (.92) صػحوتفظدد وف ادؽتبي اإلشالمقي. تْ ضبعَ 

 ؿول: هؾ هذه افؽتى متقؾرة ظذ افشبؽي افعـؽبقتقي؟

 افؽتوب إخر. مو ظداؿؾً: كعؿ، 

 فػً دم افؾحقي؟هؾ هـوك ـتى أخرى أُ ؿول: 

 ا.ؾً: كعؿ، هـوك ـتى ـثرة جًد ؿ

 ؿول: جزاك اهلل خًرا يو صقخ.

 .، وإيوكرب افعودغ مغ يوآؿؾً: 
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 الجياب صباهي إِكُح: )املضألة الجالجة َعِشزة
 (؟لمزجاه والٍضاء

 :افؽريؿ افسوئؾ يؼقل

 ؟وافـسوء لوفؾرج ؿ إشبول افثقوبؽْ مو ُح 

 :وبوهلل افتقؾقؼ ؾلؿقل ،زاراإل شبولمعـك إ غ  بَ أُ  اييً : بدؿؾً

 إذا إرض إػ ويرشؾف ثقبف لق  طَ يُ  افذي هقه: إزار ادسبؾ

 .مشك

 ؾال يؾق مـ حوفغ: ،فؾرجول إشبول افثقبأمو ؿؾً: 

 .الءقَ أن يؽقن فؾُخ  -

 الء.قَ أو فغر اخُل  -

 ـبرة مـ افؽبوئر.، بؾ الء ؾفق حرامقَ ؾلمو إذا ـون فؾُخ 

وهق  .ؾفق مؽروه ظـد اجلؿفقر ،الءقَ إذا ـون فغر اخُل وأمو 

 بف وٓ أظتؼد شقاه. ديـ اهللَوهق مو أَ  ،افراجح فديَ 
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 الء؟قَ ؿول: مو إدفي ظذ حتريؿ اإلشبول إذا ـون فؾُخ 

 ؿؾً: هـوك مجؾي مـ إدفي:

: ؿول وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل أن هريرة، أيب ظـ[ 7]

. متػؼ ((ابطرً  إزاره جر ـمَ  إػ افؼقومي يقم هللا ـظريَ  ٓ))

 ظؾقف.

: ؿول وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ظـ هريرة، أيب ظـ[ 2]

ُتف فظجبتْ أَ  ؿد يؿق رجؾ بقـام))  بف ػِس ُخ  إذ رداه،وبُ  مُجَ

. ((افسوظي تؼقم حتك إرض دم يتجؾجؾ ؾفق إرض،

 متػؼ ظؾقف.

: ؿول وشؾؿ قفظؾ اهلل صذ افـبل أن ،ظـ ابـ ظؿر[ 3]

 ؾفق بف، ػِس ُخ  الء،قَ اخُل  مـ إزاره جير رجؾ بقـام))

 . أخرجف افبخوري.((افؼقومي يقم إػ إرض دم يتجؾجؾ

 ـمَ )): ؿول وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل [ وظـف أيًضو: أن4]

 ((.افؼقومي يقم إفقف اهلل ـظريَ  ل ،الءقَ ُخ  ثقبف جر
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 يسسخل، إزاري لْ ؼَ ِص  أحد إنَ  اهلل، رشقل يو: بؽر أبق ؿول 

  مـف؟ ذفؽ أتعوهد أن إٓ

ًَ )): وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ؾؼول  يصـعف ِمـ فس

 متػؼ ظؾقف. .((خقالء

وا إشبول در بذـر بعض افعؾامء افذيـ ظُ  ظعَ  ْؾ َض ػَ ؿول: تَ 

 الء مـ افؽبوئر.قَ افثقب فؾُخ 

 ـ همٓء ظذ شبقؾ ادثول: مِ ؿؾً: 

 ...، واهلقتؿلافعسؼالين حجر افذهبل، وابـ مػؾح، وابـ

 وؽرهؿ.

أحوديٌ تػقد حتريؿ اإلشبول مطؾًؼو بدون  دْت رَ هؾ وَ  ؿول:

 الء؟قَ د بوخُل قتؼق

 مر  ؿد وردت مجؾي مـ إحوديٌ افتل حُتَ  ؿؾً: كعؿ، 

 .اإلشبول مطؾًؼو
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 فقؽ بعضفو:إو 

مو أشػؾ مـ افؽعبغ مـ ))ظـ أيب هريرة مرؾقًظو: [ 7]

 . رواه افبخوري.((اإلزار ؾػل افـور

 ،ثالثي ٓ يؽؾؿفؿ اهلل يقم افؼقومي))[ ظـ أيب ذر مرؾقًظو: 2]

ادسبؾ. رواه  ر مـفؿـَ ؾَذ  ((وٓ يزـقفؿ... ،وٓ يـظر إفقفؿ

 مسؾؿ.

 .ـظر إػ مسبؾ((إن اهلل ٓ يَ ))[ ظـ ابـ ظبوس مرؾقًظو: 3]

ـراهي إشبول افثقب  افعؾامء افذيـ يرون فَج ـقػ وَ  ؿول:

 هذه إحوديٌ؟ -الءفغر اخلق

ؼي ظذ ؾَ ؾ إحوديٌ اُدطْ ؿَ حُتْ  :ؿول مجفقر افعؾامء ؿؾً:

 دة:ؼقَ ادُ 

 ؾال ،اخلقالء دَر يُ  ل إذا اإلزار رر َج  ؿول اإلموم أمحد بـ حـبؾ:

 .بف بلس
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  .وافعاممي وافؼؿقص اإلزار دم يؽقن اإلشبولؿول افـقوي: 

 ـون ؾنن .فؾخقالء ـون إن افؽعبغ حتً إشبوفف جيقز ٓو

 .مؽروه ؾفق فغرهو

 أن ظذ تدل -خقالء بوجلر تؼققدهو دم إحوديٌ وطقاهر 

 .بوخلقالء خمصقص افتحريؿ

 .ذـركو ـام افػرق ظذ لافشوؾع َص كَ  وهؽذا 

 فعؾي حتؿ زجرُ  اإلزار إشبول ظـ افزجربون: وؿول ابـ حِ 

 بنشبول يؽـ ل اخلقالء دمًظُ  ؾؿتك ،اخلقالء وهل ،معؾقمي

 .بلس راإلزا

 جزاك اهلل خًرا، ظذ افتقضقح وافبقون.ؿول: 

 .، وإيوكرب افعودغ مغ يوآؿؾً: 

 بؼل أمر أخر. :ؿول

 بطرحف. ْؾ َض ػَ تَ  :ؿؾً

 ؿ اإلشبول فؾـسوء؟ؽْ ؿول: مو ُح 
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 بوإلمجوع. ؿؾً: جوئز

 ببعض افعؾامء افذيـ ذـروا هذا اإلمجوع. ظعَ  ْؾ َض ػَ ؿول: تَ 

 فشقـوين.ؿؾً: أصفرهؿ: افـقوي، وا

ؿول: هؾ هـوك ـتوب تـصح بؼراءتف دم مسلفي اإلشبول 

 هذه؟

 ؾ ـتوب أكصح بف دم هذه ادسلفي هق ـتوب:َض ؾْ ؿؾً: أَ 

 .((اإلكصوف دم حؽؿ اإلشبول فؾرجول وافـسوء))

 زيد. ظوئشي حمؿقد بـ حمؿد أيب تلفقػ: أيب

  /ث افػؼقفد  َح مي ادُ اَل م فف صقخـو افعَ َد وؿد راجعف وؿَ 

 بورك اهلل فـو دم أكػوس ظؿره. ،ػك بـ افعدويمصط

 ع مـذ ظدة شـقات.( ورؿي، ُضبِ 772وهق ـتوب يؼع دم )

فؾشقخ ظبد اهلل  ((اإلشبول))ؿول: مو رأيؽ دم رشوفي: 

 ؟افسبً

 ؿؾً: رشوفي ؽر جقدة.
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 اشؿفو: ،ؿؾً: وهـوك رشوفي فإلموم افصـعوين

 .((افرجول ظذ اإلشبول حتريؿ دم إؿقال اشتقػوء))

 مطؾًؼو. فرجولظذ ا  ؾقفو فتحريؿ اإلشبولَك اكتَ 

 اكتفك إفقف؟ ؿول: ؾفؾ تقاؾؼ اإلموم افصـعوين ؾقام

 ؿؾً: ٓ، أكو مع اجلؿفقر.

 ؿول: مو ؿقل اجلؿفقر؟

ـبرة مـ افؽبوئر، ، بؾ اإلشبول فؾخقالء حرام :ؿؾً: ؿوفقا

 وفغر اخلقالء مؽروه ؾؼط.

  ؾقؽ، ورحؿ اهلل وافدتؽ.ؿول: جزاك اهلل خًرا، وبورك اهلل

 رب افعودغ، واحلؿد هلل رب افعودغ. مغ يوآؿؾً: 
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: )صخة األحاديح الواردة املضألة الزابعة َعِشزة
 .يف ليمة الٍصف وَ شعباُ(

 :افؽريؿ افسوئؾ يؼقل

 هؾ صح فديؽؿ أي حديٌ دم فقؾي افـصػ مـ صعبون؟

فصدد، أؿقل وبوهلل ؿؾً: بعد بحٌ صديد وواشع دم هذا ا

 وافتليقد: وافعقن ومـف اددد ،تعوػ افتقؾقؼ

ل أؿػ ظذ أي حديٌ ثوبً دم ؾضؾ فقؾي افـصػ مـ 

 صعبون.

 افـصػ فقؾي دم طؾعقَ فَ  اهلل إن))ؿول: ؾام ؿقفؽ دم حديٌ: 

 .((مشوحـ أو دؼك إٓ خؾؼف جلؿقع غػرؾقَ  ،صعبون مـ

 .هق حديٌ بوضؾ ؿؾً:

 ؾتف؟ظِ  ومو ؟ـ أخرجفؿول: مَ 

 ( ؾؼول:7392) (ــف()ُش )دم  فؿؾً: أخرجف ابـ موج
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 افقفقد، حدثـو: ؿول ،افرمع راصد بـ شعقد بـ راصد ثـو 

 ظبد بـ افضحوك ظـ أيؿـ، بـ افضحوك ظـ قعي،هلَ  ابـ ظـ

 رشقل ظـ إصعري، مقشك أيب ظـ ب،زَ رْ ظَ  بـ افرمحـ

 ر احلديٌ.ـَ ؾَذ  ...وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل

 ظؾؾ: مخس وؾقف

وهق مشفقر بتدفقس  ،[ تدفقس افقفقد بـ مسؾؿ7]

 افتسقيي.

 افضحوك بـ أيؿـ )جمفقل افعغ(.[ 2]

 إصعري.مقشك آكؼطوع بغ افضحوك وبغ أيب  [3]

 قعي.ابـ هلَ  ػعْ َض  [4]

يؽقن  عد أنب، وٓ يَ احلديٌ اؾ اضطراب دم هذَص َح  [5]

 فقسؾفق مع ضعػف وتدف ،قعي شبى هذا آضطرابابـ هلَ 

 .ـتبف احساق بعد ؾطاختُ ؿد 
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ـ هذا َس ؿد َح  -رمحف اهلل -افشقخ إفبوين ؿول: فؽـ

 احلديٌ.

 ا.جًد  ؿؾً: احلديٌ ؽر ؿوبؾ فؾتحسغ، بؾ هق واهٍ 

 مرؾقًظو:  ظع ؿول: ؾام ؿقفؽ دم حديٌ

 وصقمقا فقؾفو ؾؼقمقا صعبون، مـ افـصػ فقؾي ـوكً إذا))

 افدكقو، شامء إػ افشؿس وبفغر ؾقفو ـزليَ  اهلل ؾنن :هنورهو

 ؟فرزؿَ ؾلَ  قسسزِ مُ  أٓ ؟فف ؽػرَ ؾلَ  يل رستغػِ مُ  ـمِ  أٓ: ؾقؼقل

 ؟((افػجر طؾعيَ  حتك ؟ـذا أٓ ؟ـذا أٓ ؟فظوؾقَ ؾلُ  بتًذ مُ  أٓ

 .بوضؾ ؿؾً: هذا مؽذوب

 معوذ مرؾقًظو:  ؾام ؿقفؽ دم حديٌؿول: 

 جلؿقع ؾقغػر صعبون، مـ افـصػ يفقؾ خؾؼف إػ اهلل ؾعطَ يَ ))

 .((مشوحـ أو مؼك إٓ خؾؼف

 ؿؾً: هق ضعقػ مـ ـؾ ضرؿف.

 ؟ؿول: أٓ يرتؼل بؿجؿقظفو
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 .يرتؼل بحول ؿؾً: ٓ

ديؼ، وحديٌ مـ حديٌ أيب بؽر افص   احلديٌ ؿول: ورد

ـل، وحديٌ ظثامن بـ أيب َش بي اخُل ؾَ عْ ظوئشي، وحديٌ أيب ثَ 

 ...بـ ـعى يَبّ مومي، وحديٌ أُ وحديٌ أيب أُ افعوص، 

 رهؿ، ؾام ؿقفؽ ؾقفو؟وؽ

 .رء ومـف َيثبً وٓ ،ضعوف وـؾفؿؾً: 

 ؿول بؼقفؽ مـ افعؾامء؟ ـمَ ؿول: 

 افؽؾبل دحقي ابـ إديى ادمرخ احلوؾظ ؿولؿؾً: 

 :هـ(633)

 مـ افـصػ فقؾي دم وفقس: وافتجريح افتعديؾ أهؾ ؿول 

 .يصح حديٌ صعبون

 دم يسقؿف وحديثً  فؽؿ روييَ  ػسٍ مُ  مـ اهلل ظبود قاظُ ػَ َح ؾتَ  

 .اخلر ضرِ عْ مَ 
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 صذ افرشقل مـ ومؼوظً  يؽقن أن يـبغل اخلر واشتعامل 

 .وشؾؿ ظؾقف اهلل

 مستعؿؾف وـون ادؼوظقي، مـ خرج ـذب، أكف صح ؾنذا 

 صذ اهلل رشقل ظذ وحديثً  ٓشتعامفف :افشقطون خدمي مـ

 .شؾطون مـ بف اهلل لزِ ـْ يُ  ل ،وشؾؿ ظؾقف اهلل

 ص) ((صعبون صفر ؾضوئؾ دم واشتبون حَض وَ  مو))اكظر: 

43). 

 (:728/ 76)  تػسره دم افؼرضبل وؿول

 دم ٓ ظؾقف، ُيَعَقل حديٌ صعبون مـ افـصػ فقؾي دم فقس 

 .إفقفو تؾتػتقا ؾال ؾقفو، أجول خْس كَ  دم وٓ ؾضؾفو

 أدرك ل): أشؾؿ بـ زيد بـ افرمحـ ظبدؿؾً: وؿد ؿول 

 مـ افـصػ فقؾي إػ يؾتػتقن ـوؾؼفوئ وٓ مشقختـو مـ اأحًد 

 وٓ، مؽحقل حديٌ ذـريَ  مـفؿ اأحًد  كدرك ول، صعبون

 .(افؾقويل مـ شقاهو مو ظذ ؾضاًل  هلو يرى
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 (.ذفؽ يصـعقن يؽقكقا ل وافػؼفوء): زيد أيب ابـ ؿول 

 وح.َض ٓبـ وَ  ((دعافبِ ))اكظر  

ـ افبقون ؾقام ورد دم فقؾي ْس ُح ))ام رأيؽ دم ـتوب: ؾؿول: 

مشفقر بـ حسـ  ث:د  َح ادُ  فؾشقخ ((فـصػ مـ صعبونا

 ؟حػظف اهلل، آل شؾامن

ٓ  لؿؾً: هق ـتوب جقد دم اجلؿؾي مـ حقٌ اجلؿع، فؽـ

ح إحوديٌ قأواؾؼ ممفػف ؾقام اكتفك إفقف مـ تصح

 بؿجؿقع ضرؿفو.

 ًَ ظذ حتؼقؼ جقد ٕحوديٌ افـصػ مـ  ؿول: ؾفؾ اضؾع

 صعبون وبقون ظؾؾفو؟

 .ظؿرو شؾقؿ /ثد  َح بذفؽ افشقخ ادُ  ؿؾً: كعؿ، ؿوم

 صذ- افـبل ظـ ويًرُ  أحوديٌ ـرذِ ))ـتوب: دم حتؼقؼف  

 صعبون مـ افـصػ فقؾي ذـر دم -وشؾؿ ظؾقف اهلل



 مناقشات علنية هادئة  )اجمللد األول(   

 

97   

 

 .((وؾضؾفو

 .(هـ 637) افدبقثل ابـ ،ادؼرئ احلوؾظ، موم،فإل 

 .( ورؿي757ف ممشسي ؿرضبي دم )تْ وؿد ضبعَ 

 ي.وهق متقؾر ظذ افشبؽي افعـؽبقتق 

 جزاك اهلل خًرا، وبورك اهلل ؾقؽ، ورحؿ أمؽ.ؿول: 

 رب افعودغ، واحلؿد هلل رب افعودغ. مغ يوآؿؾً: 
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العىن باحلديح ي ِكُح: )املضألة اخلاوضة َعِشزة
 .(الضعيف يف فضائن األعىاه

 :افؽريؿ افسوئؾ يؼقل

 ؟دم ؾضوئؾ إظامل مو ؿقفؽؿ دم افعؿؾ بوحلديٌ افضعقػ

ظدم افعؿؾ هق ظتؼد شقاه أبف وٓ  ديـ اهللَأَ ي ؿؾً: افذ

 بوحلديٌ افضعقػ مطؾًؼو.

 بؼقفؽ مـ افعؾامء؟ ؿول ـؿول: مَ 

  :ؿؾً: ؿول هبذا افؼقل

واإلموم افبخوري، واإلموم مسؾؿ،  عغ، اإلموم حيقك بـ مَ 

ي افرازي، ظَ رْ وبقري، واإلموم أبق زُ َس قْ واإلموم أبق زـريو افـَ 

رازي، واإلموم ابـ أيب حوتؿ افرازي، واإلموم أبق حوتؿ اف

ويب، واإلموم ابـ طَ واإلموم ابـ ِحبون، واإلموم أبق شؾقامن اخَل 

افعريب، وصقخ اإلشالم  ـحزم افظوهري، واإلموم أبق بؽر ب

ابـ تقؿقي، واإلموم أبق صومي ادؼدد، واإلموم جالل افديـ 
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مي اَل افدواين، واإلموم افشقـوين، واإلموم افؼوشؿل، وافعَ 

ؿل افقامين، ؾ  عَ ث ادُ د  َح مي ادُ اَل وافعَ ديؼ خون، حسـ ِص 

 ث أمحد صوـر،د  َح مي ادُ اَل ث إفبوين، وافعَ د  َح مي ادُ اَل وافعَ 

ث افسقد د  َح مي ادُ اَل عَ افث مؼبؾ افقادظل، ود  َح مي ادُ اَل وافعَ 

ث مصطػك بـ افعدوي، د  َح مي ادُ اَل افعَ أمحد صؼر، و

 .إشحوق احلقيـل قث أبد  َح مي ادُ اَل وافعَ 

 وبؼقهلؿ أؿقل. 

وابـ  أمحد وابـ مفدي -ف ؿقل إئؿيج  قَ ؿول: ؾؽقػ تُ 

 : -ادبورك

 جوء وإذا ،إشوكقد دم دكوَد َص  واحلرام احلالل جوء إذا)

 .(إشوكقد دم تسوهؾـو وافسهقى افسؽقى

 ،عدويمصطػك بـ اف ث/د  َح مي ادُ اَل ؾ صقخـو افعَ ئِ ُش ؿؾً: 

 ؾؼقؾ فػضقؾتف: 
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 إذا) :ادبورك وابـ مفدي وابـ أمحد ؿقل ؾؿَ حُيْ  رء أي ظذ

 افػضوئؾ دم رويـو وإذا َددكو،َص  واحلرام احلالل دم رويـو

 ؟(تسوهؾـو وكحقهو

 افذي ،احلسـ احلديٌ ظذ افعؾؿ أهؾ بعض ؾفمَحَ  وب:جؾل

 .افصحي درجي إػ يصؾ ل

 بؾ ظكهؿ، دم يؽـ ل واحلسـ افصحقح بغ افتػريؼ ؾنن 

 أو بوفصحي إٓ احلديٌ يصػ ٓ ادتؼدمغ أـثر ـون

 .ؾؼط افضعػ

 جي افذيـ أضؾؼقا افؼقل بعدم افعؿؾ بوفضعقػ؟ؿول: مو ُح 

بلن احلديٌ  ؿؾ أصحوب هذا افؼقل ؿقهلؾَ ؿؾً: ظَ 

افضعقػ ٓ يػقد إٓ افظـ وآحتامل ادرجقح، وهق مذمقم 

 .ادطفرة ـيافسر دم وافعزيز دم افؽتوب 
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َثرَ  ُتطِعْ  َوإِنْ  }ؾؼد ؿول تعوػ:  ،أمو افؽتوب ـْ ـْ  َأ َْرضِ  دِم  َم ْٕ  ا

ـْ  ُيِضؾرقكَ  َٓ  َيَتبُِعقنَ  إِنْ  اهللَِ َشبِقؾِ  َظ ـَ  إِ َٓ  ُهؿْ  َوإِنْ  افَظ  إِ

 .[776: إكعوم] {َيُْرُصقنَ 

َثُرُهؿْ  َيَتبِعُ  َوَمو}وؿول جؾ ذـره: ـْ َٓ  َأ ـَ  إِنَ  َطـًو إِ  ُيْغـِل َٓ  افَظ

ـَ  ؼ   ِم  .[36: يقكس] {َصْقًئو احْلَ

ـَ )) صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ـي ؿقففودم افسر  ؾنن  :إيوـؿ وافظ

 متػؼ ظؾقف. ((افظـ أـذب احلديٌ

بجقاز افعؿؾ بوفضعقػ دم  مو وجفي مـ ؿوفقا ؿول:

 افػضوئؾ؟

 يستى ٓ افػضوئؾ دم افضعقػ احلديٌؿوفقا: إن  ؿؾً:

 بؾ حتريؿ، وٓ حتؾقؾ ؾقف فقس ٕكف مػسدة: بف ؿؾافع ظذ

 ! ؿوفقا هؽذا .فؾغر ْضةمَ  دون خر زيودة هق

ض عورَ وؿوفقا: إن احلديٌ افضعقػ حمتؿؾ فإلصوبي ول يُ 

 وهق أؾضؾ مـ افرأي. ،ؾال موكع مـ افعؿؾ بف ،بقء
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 وب ظؾقفؿ؟ؿول: وـقػ جي

افـبل  إن احلديٌ افضعقػ إمو أكف ل يؼؾفؿؾً: كؼقل هلؿ: 

 أو أكف مشؽقك دم كسبتف إفقف. ،صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

، وٓ جيقز كسبي رء فف صذ اهلل وـالمهو ٓ جيقز افعؿؾ بف

ؾال  ،ؾؼد جوءكو افؼع وافديـ بقؼغ :إٓ بقؼغ ظؾقف وشؾؿ

 م بف أمي حمؿد ـؾفو.زِ ؾْ كعؿؾ بوفشؽ وكُ 

 دم افػضوئؾ.عؿؾ هبو يُ  :ؾنن ؿؾتؿ

 صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ؟ ؿؾـو: هؾ ؿوفف افرشقل

 ؿوفقا: مشؽقك ؾقف.

 ؿؾـو: كحـ ٓ كعؿؾ بودشؽقك ؾقف بحول.

ؿول: فؽـ هـوك بعض إحوديٌ افضعقػي ومعوكقفو 

 ؾام ادقؿػ مـفو؟ ،صحقحي

ؼرآن أو افهنو مقجقدة دم ٕ ي:ؿؾً: كعؿؾ بودعوين افصحقح

 أمو افضعقػ ؾال كحتوج إفقف. ي.ثوبتافـي سر اف
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وفقا بجقاز افعؿؾ بوحلديٌ افضعقػ دم ؿؾً: ـذفؽ مـ ؿ

 وضعقا فذفؽ ذوًضو. -افػضوئؾ

 ؿول: مو هذه افؼوط:

 ؿؾً: 

 ًٓ  ث(.د  ف هذا إٓ حُمَ رِ عْ أٓ يشتد افضعػ )وٓ يَ  -أو

، وٓ وضعقػً  احلديٌ ذفؽ ـقن افعومؾ يعتؼد أن -ثوكًقو

 يعتؼد كسبتف فؾـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

 ضعقػ، بحديٌ ادرء عؿؾيَ  فئالظدم إصفوره  -ثوفًثو

 ـيُش  أكف ؾقظـ اجلفول بعض يراه أو بؼع، فقس مو ؼعؾقُ 

 .صحقحي

 مصطػك بـ افعدوي: /ثد  َح مي ادُ اَل ؾ صقخـو افعَ وؿد ُشئِ 

 بف؟ عؿؾيَ  ـمَ  ظـد افضعقػ بوحلديٌ افعؿؾ ذوط مو

 ؾلجوب ؾضقؾتف: 

 :وضعقهو ذوط فذفؽ
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 ؾضوئؾ أو ظادقاظ أو افؼصص دم احلديٌ يؽقن أن -7

 .إظامل

 .صديد ؽر افضعػ يؽقن أن -2

 .بف معؿقل أصؾ حتً يـدرج أن -3

 .آحتقوط عتؼديُ  بؾ ثبقتف، بف افعؿؾ ظـد عتؼديُ  ٓ أن -4

ـ ؿوفقا بجقاز افعؿؾ بوحلديٌ ؿؾً: ويؼول فؽؾ مَ 

 :افضعقػ دم ؾضوئؾ إظامل

 إذ :افػضوئؾ دم أو إحؽوم دم بوحلديٌ افعؿؾ دم ؾرق ٓ

 .ذع افؽؾ

ؾ اإلمجوع ظذ افعؿؾ بوفضعقػ ؼَ اإلموم افـقوي كَ  ؿول: فؽـ

 ؾؼول رمحف اهلل: ،دم ؾضوئؾ إظامل

 ؾضوئؾ دم افضعقػ بوحلديٌ ؿؾافع جقاز ظذ افعؾامء اتػؼ

 .إظامل
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 افعؾقان: ث شؾقامن بـ كورصد  َح ادُ  ؿؾً: ؿول افشقخ

 اهلل محفر وافـقوي .اخلالف فقجقد كظر: آتػوق حؽويي دم 

 ؿرأ مـ ذفؽ عرفيَ  اإلمجوع، بـؼؾف بوفتسوهؾ معروف

 صحقح ذح))و ((ادفذب ذح ادجؿقع)) :ـتوبقف

 .((مسؾؿ

ؿول: مو هل افؽتى ادصـػي دم مسلفي حؽؿ افعؿؾ دم 

 احلديٌ افضعقػ؟

ا، وفؽـ ادصـػي دم هذه ادسلفي ـثرة جًد ؿؾً: افؽتى 

 ذـر فؽ بعضفو ظذ شبقؾ ادثول:أَ 

 ًٓ تقسر افؾطقػ دم حتريؿ افعؿؾ بوحلديٌ )) -أو

 .((افضعقػ

 أمحد بـ ظؾققة.  فؾشقخ

 ( ورؿي.744ف مؽتبي مؽي دم )تْ ضبعَ 

 .((حلديٌ افضعقػبوافعؿؾ )) -ثوكًقو
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 بل.ؽحمؿد بـ ظبد ادؾؽ افزر  فؾشقخ

 ( ورؿي.236دم ) ىف دار افتؼقتْ ضبعَ 

ؿ افعؿؾ بوحلديٌ افضعقػ دم ؾضوئؾ ؽْ ُح )) -ثوفًثو

 .((ٕظاملا

 ؾقزي بـ حمؿد افعقدة.  فؾشقخ

 .رمحف اهلل ،كورص افديـ إفبوين /ثد  َح مي ادُ اَل راجعف افعَ 

 ( ورؿي.778ف دار افصؿقعل دم )تْ ضبعَ  

 .((ؿ آحتجوج بفؽْ احلديٌ افضعقػ وُح )) -رابًعو

 اخلضر. بـ ظبد اهلل ظبد افؽريؿ /فؾشقخ افدـتقر

 رؿي.( و492ف دار ادسؾؿ دم )تْ ضبعَ 

 .((افضعقػ بوحلديٌ دم افعؿؾ افؼقل حتؼقؼ)) -خومًسو

 .افعثقؿ حمؿد بـ افرمحـ ظبدبـ  افعزيز ظبد ؾدـتقرف

 ( ورؿي.72دم ) ،اجلومعي آشالمقي بودديـي ادـقرةف تْ ضبعَ 
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 ،احلديٌ روايي دم افتثبً بقجقب اإلظالم)) -شودًشو

 .((افضعقػ بوحلديٌ افعؿؾ ؿؽْ وُح 

 .افعؾقان كورص بـ شؾقامن: ثد  َح فؾشقخ ادُ 

 متقؾر ظذ ادؽتبي افشومؾي. ،اٌ ضقى وكوؾع جًد ْح وهق بَ 

 ظؽ اهلل تعوػ.ػِ وَح  ،ؿول: جزاك اهلل خًرا، وبورك اهلل ؾقؽ

 وإيوك، حتً أمرك. ،رب افعودغ مغ يوآؿؾً: 
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فطز ُتَ َك: )ِن احُلاملضألة الضادصة َعِشزة
 الصائي أً ال(؟

 :افؽريؿ ئؾافسو يؼقل

 ر افصوئؿ أم ٓ؟ط  ـ ُتػَ ؼَ هؾ احُل 

 ؾـؼقل وبوهلل تعوػ افتقؾقؼ: ،رط  ػَ ف ادُ ر  ُكعَ  بداييً  ؿؾً:

مـ ضعوم أو  ،دخؾ ظـ ضريؼ افػؿهق ـؾ مو يَ  :رط  ػَ ادُ 

وـذا افشفقة وهل  .دْص د وؿَ ؿْ ظـ ظَ  ،ذاب أو ؽر ذفؽ

 اجلامع وآشتؿـوء.

، ورؿي أو ذب شقجورةؾ ـَ أَ ؼصد أن افشخص فق تَ ؿول: 

 ؿد أؾطر؟ بذفؽ ؽقني

 .ؾؼط مو يـػع فأك رط  ػَ ل فؾؿُ ؿؾً: كعؿ، ؾلكو ل أضع دم تعريػ

ؾوددخـ ٓ يـتػع بؼب افدخون، وآـؾ افقرؿي ٓ يـتػع  

: ٕن ػعؾ ظـ ظؿدر هبذا افطِ ػْ ومع ذفؽ ـالمهو مُ  .بلـؾفو

 ظـ ظؿد وؿصد. ،ـ ضريؼ افػؿفام أدخؾ صقًئو دعدتف ظقـؾ



 مناقشات علنية هادئة  )اجمللد األول(   

 

729   

 

 ػط ر افصوئؿ؟ـ تُ ؼَ هؾ احُل  :شمايل ـؾلجبـل ظن ذؿول: إ

هذه  أن -ؿـل اهلل وإيوك وبورك اهلل ؾقؽؾَ ظَ  -اظؾؿ ؿؾً:

 ظذ ؿقفغ:ادسلفي حمؾ خالف بغ افعؾامء 

 ادغذيي وؽر ،ادغذيي تػطر افصوئؿ ـؼاحُل  أن :إولافؼقل 

 ٓ تػطره.

 .ػطر افصوئؿـ ٓ تُ ؼَ ـؾ احُل  أن: افثوين

 يو صقخ؟ أكً ؽحل: ؾام ترجقؿو

 ـؼأن احُل هق  ديـ اهلل بف وٓ أظتؼد شقاهافذي أَ ؿؾً: 

 .ٓ تػطر افصوئؿ بحول -بجؿقع أكقاظفو ادقجقدة أن

 ـ ؿول بؼقفؽ مـ افعؾامء؟ؿول: مَ 

جمدي وافشقخ ، مصطػك بـ افعدويل صقخـو هق ؿق ؿؾً:

ظرؾوت، وافشقخ شقد شوبؼ، وافشقخ حمؿد بخقً، بـ 

 وهق اختقور دار اإلؾتوء ادكيي. .قتخ حمؿد صؾتوافشق
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ٓ يصؾ  ـوجفي أصحوب هذا افرأي: أن هذه احلؼوؿؾً: 

 .رء مـفو فؾجقف مـ ادـوؾذ ادعتودة أصاًل 

وظذ ؾرض افقصقل ؾنكام تصؾ مـ ادسوم ؾؼط، ومو تصؾ  

 قف فقس جقًؾو وٓ دم حؽؿ اجلقف.فإ

اب وٓ بشفقة، فقسً بطعوم وٓ بؼ ـؼَ وؿوفقا: هذه احُل 

ذهو ٓ يستطقع أن يستغـل هبو ظـ افطعوم وافؼاب وآِخ 

 هل إصؾ. ًف، ؾؾقستْ قَ ؿَ  نْ وإِ 

وفطعوم آخذهو، ؾفل ـي ق  ؼَ ـ تُ ؼَ ؿول: فؽـ هذه احُل 

 .وافؼاب

ي افصوئؿ ق  ؼَ ؿؾً: فقس إمر ـذفؽ، وفقس ـؾ مو يُ 

 يػطره.

 ؿول: ـقػ ذفؽ؟

 ؟ؿؾً: هؾ ترى جقاز آؽتسول فؾصوئؿ

 ؿول: كعؿ.
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ؿؾً: فؽـ هذا آؽتسول يؼؾؾ مـ صعقره بوفعطش 

 .ظـدك إذن ؾفق ـوفؼاب ،ويؼقيف

 .يو صقخ ـالمؽ صحقح ؿول:

 اهلل تعوػ. ؽظػِ ؿؾً: بورك اهلل ؾقؽ، وَح 

يتحدث ظـ ادػطرات افطبقي ؿول: هؾ هـوك ـتوب 

 ؟تـصحـو بوفؼراءة ؾقف ،ادعورصة

ظبد افرزاق بـ  ؾدـتقر، فاكعؿ، هـوك ـتوب كوؾع جًد  ؿؾً:

 ظبد اهلل بـ ؽوفى افؽِـدي. 

اُدَػط رات افطبقي ادعورصة، دراشي ؾؼفقي ضبقي ))اشؿف: 

 .((مؼوركي

 .( ورؿي523دم ) ،ف: دار احلؼقؼي افؽقكقي بوفسعقدييتْ ضبعَ 

 شمال أخر. فديَ ؿول: 

 بطرحف. ْؾ َض ػَ ؿؾً: تَ 
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ض يبغ ادر ـ ادغذييؼَ هؾ يتؾػ احلؽؿ دم تـوول احُل ؿول: 

 وافصحقح؟

 ؿؾً: أرى أكف يتؾػ.

 ح ذفؽ مـ ؾضؾؽ.ض  ؿول: وَ 

 : ًُ ـ ادغذيي ٓ تػطر افصوئؿ ادريض: ٕكف يلخذهو ؼَ احُل ؿؾ

 ـعالج.

ـ ادغذيي ؾؼد ؼَ ذ احُل ْخ د أَ ؿَ عَ أمو افصوئؿ ؽر ادريض: ؾؾق تَ 

 كف متحويؾ متالظى.ٕأؾطر 

 ؿول: دوذا ؿؾً بػطره؟

: أؿقل بذفؽ ٕ ًُ  مريـ:ؿؾ

ـ فعدم افشعقر ؼَ ٕكف متحويؾ متالظى، يلخذ احُل  -إول

 بوجلقع وافعطش، وهبذا ل يسك صفقتف هلل.

ؾ ظؿر بـ اخلطوب دم صلن عَ ـام ؾَ  ،مـ بوب افتعزير -افثوين

 كف أمضوء ثالًثو.إحقٌ  ،افطالق افثالث دم ادجؾس افقاحد
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و ؾسقح ؿ اهلل وافدتؽ وأشؽـفحِ ؿول: جزاك  اهلل خًرا، ورَ 

 اجلـون.

 رب افعودغ، حتً أمرك. مغ يوآؿؾً: 
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 .(اختالف املطالع: )املضألة الضابعة َعِشزة
 :افؽريؿ افسوئؾ يؼقل

تً رؤيتف بَ وثَ  ،ي اهلالل دم بؾد مـ بالد ادسؾؿغؤِ إذا رُ 

أو  ؟ؾزم بؼقي ادسؾؿغ أن يعؿؾقا هبذه افرؤييذًظو، ؾفؾ يَ 

 أن فؽؾ بؾٍد رؤيتفؿ اخلوصي؟

هذه ادسلفي حمؾ خالف  أن -رمحـل اهلل وإيوك -اظؾؿؿؾً: 

 :بغ افعؾامء

 ؾذهى مجفقرهؿ إػ ظدم اظتبور اختالف ادطوفع. -

ظذ رأشفؿ حز إمي و) وذهى ؾريؼ مـ أهؾ افعؾؿ -

يتفؿ ؤإػ أن فؽؾ بؾد ر (امريض اهلل ظـف ،ابـ ظبوس

 اخلوصي هبؿ.

 ؿول: إػ أي ؿقل جتـح يو صقخ؟

، اخلوصي هبؿ أن فؽؾ بؾد رؤيتفؿرجحف أن افذي أؿؾً: 

 عـو.َس ع افسؾػ، يَ ِش وأن إمر واشع، ومو وَ 
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أجقبي افرشوئؾ افتل تبدأ بوشؿ ))ؿول: فؽـؽ دم ـتوبؽ: 

 رجحً ؿقل اجلؿفقر. ((افسوئؾ

 ًُ ح َج رَ ادسلفي مرة أخرى، تَ  ؿؾً: كعؿ، فؽــل دو راجع

ـام  -. وإمرؿقل ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام يَ فد

 ًُ  واشع. -أشؾػ

 ؟ظذ هذا افؼقل ؿول: مو إدفي يو صقخ

 ر كبقي.َخ آوهـوك دفقؾ ؿرآين، ؿؾً: 

ـْ }ؼول تعوػ: ؾ :أمو افؼرآين  {َؾْؾَقُصْؿفُ  افَشْفرَ  ِمـُْؽؿُ  َصِفَد  َؾَؿ

 .[785: افبؼرة]

 وٓ يرى إكسون افشفر دم ؽر بؾده.

 بعثتف ورثاحل بـً افػضؾ أم أن ى،يْ رَ ـُ  عـوأمو افـبقي: ؾ

 .بوفشوم معوويي إػ

ًُ دِ ؾؼَ : ؿول  ًُ  افشوم، م  ظعَ  واشتفؾ حوجتفو، ؾؼضق

ًُ دِ ؿَ  ثؿ اجلؿعي، فقؾي اهلالل ؾرأيً بوفشوم، وأكو رمضون  م
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 اهلل ريض ظبوس بـ اهلل ظبد ؾسلفـل افشفر، رآِخ  دم ادديـي

: ؾؼؾً اهلالل؟ رأيتؿ متك: ؾؼول اهلالل رـَ ذَ  ثؿ ظـفام،

 ورآه كعؿ،: ؾؼؾً رأيتف؟ أكً: ؾؼول .اجلؿعي فقؾي رأيـوه

 فقؾي رأيـوه فؽـو: ؾؼول .معوويي وصوم وصومقا افـوس،

 .كراه أو ثالثغ، كؽؿؾ حتك كصقم كزال ؾال افسبً،

 ٓ،: ؾؼول !وصقومف؟ معوويي برؤيي تؽتػل ٓ أو: ؾؼؾً

 . وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل كورَ مَ أَ  هؽذا

 (.7287حف )رواه اإلموم مسؾؿ دم صحق

 برُ ؿَ  ،رؤيتف بؾد فؽؾ أن يؼتيض ديٌاحل هذا ؾظوهرؿؾً: 

 .دعُ بَ  أو

شفد فذفؽ، ؾام زال ادسؾؿقن يصقمقن دم افقاؿع يَ أيًضو: و

بالدهؿ دون اتصول بقـفؿ، ؾؽوكً وشوئؾ ادقاصالت 

 بطقئي ٓ تسعػفؿ دم معرؾي إحقال إٓ بعد مدة.

 ض بلصقوء:عورَ هذا افؼقل مُ ؿول: 
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 !ؿؽ اهلل ـؾ خرؾَ ؿـل هذه إصقوء، ظَ ؾ  ؿؾً: ظَ 

 وحده؟ ريض اهلل ظـفام ي ابـ ظبوسأْ هق رَ  [7ؿول: ]

لهؾ ادديـي افتل ـون ؾقفو ابـ فقس إمر ـذفؽ، ؾؿؾً: 

 ؟صومقا مع ابـ ظبوس أو أكف صوم وحدهراهؿ هؾ ت ظبوس

 صومقا معف.بؾ ؿول: 

 .ذا افؼقلهب ؿؾً: إذن ل يـػرد ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام

 أن ،افعؾؿ أهؾ ظـد احلديٌ هذا ظذ وافعؿؾؿول افسمذي: 

 .رؤيتفؿ بؾد أهؾ فؽؾ

 اهلالل رأى إذا احلؽؿ دم افعؾامء ؾػاختَ ؿول ابـ ظبد افز: و

 :افبؾدان مـ ؽره دون بؾد أهؾ

 بـ وشول حمؿد بـ وافؼوشؿ وظؽرمي ظبوس ابـ ظـ يوِ ؾرُ  

 ؿول وبف .رؤيتفؿ بؾد أهؾ فؽؾ :ؿوفقا أهنؿ -اهلل ظبد

 .فِ يْ قَ اهَ رَ  بـ إشحوق

ًُ ؾَ ؿول: َش   فؽ دم هذه. ؿ
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 بوفثوكقي. ْؾ َض ػَ ؿؾً: تَ 

ؿ برؤيي ؾِ فق ظَ  ريض اهلل ظـفام ابـ ظبوس أن [2] ؿول:

أن دم احلول، فؽون ؿد  ؿؾَ ـام ُيعْ  ظـفام اهلل ريض معوويي

 صوم.

 فقس إمر ـذفؽ.ؿؾً: 

ؿ برؤيي معوويي ؾِ ظَ  بؾ شقوق احلديٌ يػقد أن ابـ ظبوس فق

 .أخرى عؿؾ هبو ٕكف دم دوفيل يَ  ،دم احلول ظـفام اهلل ريض

 رأيـوه: ؾؼؾً اهلالل؟ رأيتؿ متك)شقوق ادتـ: تدبر معل 

 افـوس، ورآه كعؿ،: ؾؼؾً رأيتف؟ أكً: ؾؼول .اجلؿعي فقؾي

 ؾال افسبً، فقؾي رأيـوه فؽـو: ؾؼول .معوويي وصوم وصومقا

 تؽتػل ٓ أو: ؾؼؾً .كراه أو ثالثغ كؽؿؾ حتك كصقم كزال

 اهلل رشقل كورَ مَ أَ  هؽذا ٓ،: ؾؼول !وصقومف؟ معوويي برؤيي

 .(وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ

 ع برؤيتفؿ هؿ.ـِ مو ؿَ  ريض اهلل ظـفام ؾوبـ ظبوس
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ؿقا بغ افبالد افبعقدة رَ ـ ؾَ هؾ هـوك مـ أهؾ افعؾؿ مَ ؿول: 

 ؟وافؼريبي

 قا هبذا.ـ ؿوفمَ افعؾؿ ـ أهؾ ؿؾً: كعؿ، مِ 

مي، وإذا ـوكً زِ ؿوفقا: إذا ـوكً افبالد ؿريبي ؾوفرؤيي ُمؾْ 

 مي.زِ ؾْ بعقدة ؾال تؽقن مُ 

بدايي ، و))(2/83) ((بدائع افصـوئع))واكظر إن صئً: 

 (.3/429) ((احلووي افؽبر))(، و2/52)(( ادجتفد

 ـو اهلل مـ ظؾؿؽ.مَ رَ ؿول: جزاك اهلل خًرا، وٓ َح 

 غ، حتً أمرك.رب افعود مغ يوآؿؾً: 
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ِن جيوس إخزاج سكاة : )املضألة الجاوٍة َعِشزة
 .(ا؟الفطز واّل

 :افؽريؿ افسوئؾ يؼقل

ًٓ  افػطر زـوة إخراج جيقز هؾ  ؟مو

بغ افسؾػ،  ؿدياًم  ودم هذه ادسلفي خالؾً  اظؾؿ أنؿؾً: 

 وفؽؾ ؿقل وجفتف ووجوهتف وحظف مـ افـظر.

 ا اخلالف.بتقضقح هذ ظعَ  ْؾ َض ػَ تَ  ؿول:

افؼقؿي دم زـوة  دم مسلفي إخراج ؿؾػ أهؾ افعؾاختَ  :ؿؾً

 أؿقال:ثالثي  دم ؿؽـ حكهو، يافػطر ظذ ظدة أؿقال

 افؼقل إول: ٓ جيقز. 

 .(وافشوؾعل وأمحد ؽموف)وبف ؿول اجلؿفقر 

 قل افثوين: جيقز.افؼ

وافسودة  ، وظؿر بـ ظبد افعزيز،وبف ؿول افثقري، واحلسـ 

 .احلـػقي
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ًُ  :د ؿول زهروؿ : يؼقل بقعلافَس  إشحوق أبو شؿع

 بؼقؿي افدراهؿ رمضون صدؿي دم قنعطُ يُ  وهؿ فؿأدرـتُ )

 .(افطعوم

 مجوظي مـ افصحوبي وافتوبعغ. بقعلافَس  ؿؾً: وفؼد أدرك

دؾع ادول أن يَ  طعومافافؼقل افثوفٌ: جيقز دـ ل يقجد ظـده 

 .وهق يشسي فـػسف ،فؾػؼر

 ر.ثق وأيب راهقيف، بـ إشحوقوموفؽ،  وهق ؿقل ظـ اإلموم

 ًَ  .(486/ 2) ((وافتحصقؾ افبقون)): ـتوب واكظر إن صئ

جقاز إخراج زـوة ب ـ ؿوفقاجفي مَ بذـر و ظعَ  ْؾ َض ػَ تَ  ؿول:

 ًٓ  .افػطر مو

 جٍ:ؿؾً: هلؿ مجؾي مـ احُل 

ـْ  ُخْذ  }إذ اهلل ؿول:  :أن إصؾ دم افصدؿي ادوُل  -إوػ  ِم

ؿْ   .[723: افتقبي] {َدَؿيً َص  َأْمَقاهِلِ
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ه، ؤؽـوإافؼصد مـ زـوة افػطر مقاشوة افػؼر و -افثوكقي

 وهذا حوصؾ بودول.

رجقهو إٓ مـ ٓ خُت ) :ل يؼؾ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -يثوفثاف

 (.افطعوم

ضفو ـذا وـذا مـ رَ أكف ؾَ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾ ظـف وإكام ُكؼِ  

  .افطعوم

ؿد ؾرضفو مـ افطعوم ٕن وهذا فبقون اجلقاز فقس إٓ، و

 افـؼقد ـوكً ظزيزة.

مـ دراهؿ وثقوب  ،ـتػع بفيؼع ظذ ـؾ مو يُ ادول  -يرابعاف

، ؾؽوكً وافطعوم ُيشسى بودول .وؽر ذفؽ ...وضعوم

 افـتقجي واحدة.

كو رَ مَ وجقد ادول دم يد افػؼر أكػع وأشفؾ، وؿد أَ  -يومساخل

 افؼع بوفتقسر.
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 زـوة  صذ اهلل ظؾقف وشؾؿرشقل اهلل ضرَ ؾَ  -يسودشاف

 نٕ وإمو ،افعرب ظـد افـؼقد فـدرة إمو :إضعؿي مـ افػطر

 إػ ظك مـ افؼائقي هتوقَ ؿُ  وتتغر ختتؾػ افـؼقد ؿقؿي

 افـوس ظذ أين ؾؽون افطعوم،مـ  افصوع بخالف ،ظك

 .افطعوم إظطوء

 .ؿول: هـوك مجؾي مـ آظساضوت يو صقخ

 .بذـرهو ْؾ َض ػَ ؿؾً: تَ 

 ؿول: 

ًٓ  -ًٓ أو  إضحقي؟ مـ هؾ ترى جقاز إخراج افؼقؿي بد

 ؿؾً: ٓ.

 ؿول: إذن ؾزـوة افػطر ـوٕضحقي.

ؽ، بخالف ُس ح إُضحقي دم ذاهتو صعرة وكُ بْ ؿؾً: ٓ، ذَ 

 تف،ومقاشوإضعوم افػؼر وادسؽغ زـوة افػطر ؾوفؼصد مـفو 

 وهذا حيصؾ بوفطعوم وافـؼقد.
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دم إضحقي ظغ اهلل ظؾقف وشؾؿ د افـبل صذ افؼد أرثؿ: 

ٓ صؾح أن صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أكف ٓ يَ  َغ حقٌ بَ  ،افذبقحي

، مع ادعروؾي ربعيمـ افعققب إظقى  يؽقن بوفذبقحي

 ـي دم إصؾ.ـقن إضحقي ُش 

ويشسي بف مو  ،أفقس مـ ادؿؽـ أن يلخذ افػؼر ادول -ثوكًقو

 ؟يؾبسف ٓ مو يلـؾف

  اإلصؽول ؾقف ظـدك؟!ؿؾً: وفق حصؾ ؾام

 ؿول: هـو ٓ حيصؾ ادراد مـ اإلضعوم.

ؿؾً: أفقس مـ ادؿؽـ أن يلخذ افػؼر مـؽ افتؿر أو 

 افزبقى أو إرز، ويبقعف ويلخذ ادول؟

 ؿول: كعؿ.

 ؿؾً: إذن افطعوم وادول دم هذه شقاء.

ـثر مـ  فؽ: ؿد يؽقن ادول أكػع فؾػؼر دم ثؿ أؿقل

 إحقال.
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 فؽ؟ـقػ ذ ؿول:

 /ثد  َح ؿؾً: أكؼؾ دم هذا ادؼوم ـالم صقخـو افػؼقف ادُ 

حقٌ  ،دم أكػوس ظؿره اهلل أضول ،مصطػك بـ افعدوي

 ؿول:

 مرَ احَل  دم أكـو وهل مالحظتفو، مـ بد ٓ اظتبورات هـوك

 -رمضون مـ يقم رآِخ  صقمِ  مـ كـتفل أن وبعد ادؽل،

 بقعقني وأؿقامً  احلرم أموم ؾـجد افزـوة، إلخراج خرجكَ 

 بثامكقي إرز ـقس ؾلصسي ،وصوظً  حيقي ـقس ـؾ ،اأرزً 

 افبوئع، بجقار ؾؼراء بلكوس ؾنذا ؾؼر، ظـ وأبحٌ ريوٓت

ًْ  وهبذا ٕحدهؿ، افؽقس ؿؾ  ؾُلَش   .ذمتل برئ

 افذي فؾتوجر ويبقعف افؽقس افػؼر يلخذ ظقـل وأموم

 ًُ  افتوجر ؾقلخذ يبقع، أن افػؼر حؼ ومـ مـف، أكو اصسي

 فؽل ثوكقي مرة أصسي أرجع ثؿ ريوٓت، بستي مـف قسافؽ

 كػس مـ وأصسي أوٓدي، ظـ أو زوجتل ظـ أتصدق
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 ـؾ ودم وهؽذا، ...افتوجر إػ دهوُر يَ  افػؼر وأظطل افتوجر،

 .افتوجر يستػقد حوفي

  كتفل؟أو افريوٓت افثامكقي فؾػؼر ؿؾ  َش أُ  ٓ ؾؾامذا

 مـف، أحقج فػؼروا افصدؿي، إػ بحوجي فقس افتوجر ٕن

 .فؾـظر وجف ؾفذا

هؾ بؽالمؽ هذا يو صقخ تدظق افـوس إلخراج زـوة ؿول: 

 ًٓ  ؟افػطر مو

 إمر واشع دم ادسلفي. ؿؾً: ٓ، وإكام أريد أن أبغ أن

ن أكقاع إد  افؼقؿي دم زـوة افػطر، حقٌ ؿول: ؾؽقػ حُتَد 

 إضعؿي افقاردة دم إحوديٌ متػووتي.

ـفام دم افسعر ؾرق ـبر وبق ،فو افزبقىومـ ،ؾؿـفو افشعر

 ؟!ـام تعؾؿ

بنذن اهلل ر، َخ آمسلفي أخرى حتتوج إػ كؼوش  ؿؾً: تؾؽ

 تعوػ.
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 ؿول: دم اكتظور هذا افـؼوش.

 ؿؾً: بورك اهلل ؾقؽ.

 ؿول: هؾ هـوك مصـػوت تـصح هبو دم هذه ادسلفي؟

 ل وفؽــل افػطر، زـوة دم مصـػوت ظدة ؿرأُت ؿد ؿؾً: 

 إؿقال ستعرضويَ  افغؾقؾ، َيشػل مصـًػو بقـفو ِمـ أجد

 .افرأيغ فؽال افكحيي افقجفي تبغ مـوؿشي ويـوؿشفو

 ـ أكػع افرشوئؾ دم هذه افبوب مو يع:وفؽـ مِ 

 ًٓ  .(اكؼًد ) ؿقؿي افػطر زـوة إخراج ؿؽْ ُح رشوفي:  -أو

 . اخلطقى إبراهقؿ بـ حمؿقد /فؾدـتقر

 .افػطر زـوة دم افؼقؿي إخراج ؿؽْ ُح رشوفي:  -ثوكًقو

 .افغػقع اهلل ظبد /فؾدـتقر

 . افػطر زـوة أحؽومرشوفي:  -ثوفًثو

 كدا أبق أمحد. /تلفقػ

 ؟رشوفي: هؾ جتزئ افؼقؿي دم زـوة افػطر -رابًعو
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 حمؿد بـ إشامظقؾ ادؼدم. /فػضقؾي افشقخ

 ًُ ًُ  ؿؾً: وؿد مجع ، ؾقفو ؾؼف زـوة افػطر رشوفي صغرة بقـ

 افػطر زـوة ؾؼف دم خِلَػوفا افػتووى)حتً ظـقان: 

 .(وآظتؽوف

 وهل متقؾرة ظذ افشبؽي افعـؽبقتقي.

اهلل وافدتؽ وأشؽـفو ؿول: جزاك اهلل ـؾ خر، ورحؿ 

 يؼغ وافشفداءد  ؾسقح اجلـون، مع افـبقغ وافص  

 .وافصوحلغ

 رب افعودغ، بورك اهلل ؾقؽ. مغ يوآمغ آ مغآؿؾً: 
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 وكدار ٌُخدد كيف: )املضألة التاصعة َعِشزة
 (؟الفطز سكاة يف الكيىة
 :افؽريؿ افسوئؾ يؼقل

 ؟افػطر زـوة دم افؼقؿي مؼدار دُكحد   ـقػ

 .راء ؿبؾ افؼوع دم اجلقابح ادسلفي فؾؼُ وض  أُ  بداييً ؿؾً: 

 ؾلؿقل وبوهلل تعوػ افتقؾقؼ: 

 اهلل صذ اهلل رشقل ضَر ؾَ : ؿول ابـ ظؿر ريض اهلل ظـفام

 .صعر مـ وصوظً  أو متر، مـ وصوظً  افػطر زـوة وشؾؿ ظؾقف

 خرجكُ  ــو: ؿول ظـف، اهلل ريض ريْد اخُل  شعقدظـ أيب  و

 وصوظً  أو صعر، مـ وصوظً  أو ضعوم، مـ وصوظً  افػطر زـوة

 .زبقى مـ وصوظً  أو ط،ؿِ أَ  مـ وصوظً  أو متر، مـ

خمتؾػي دم شعرهو  يـ احلديثغدم هَذ  وأكقاع إضعؿي ؿؾً:

 متوًمو.
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و افطعوم ففو افشعر، وأؽالهو افزبقى، وأوشطؾلرخص

 ط.ؿِ وإَ 

 ج افشخص زـوة ؾطره؟رِ ؼ أي كقع ُيْ ؾْ ؾقَ 

 هذه هل ادسلفي. 

ـَ  ف متوًمو مسلفيبِ ْش هذه ادسلفي تُ ؿؾً:  ؿقي افطعوم افذي كقع و

 ج فؾؿسؽغ دم ـػورة افقؿغ.رَ ُيْ 

  : ؿول اهلل ،حتدثً ظـ ـػورة افقؿغ لؾػقف أيي افؽريؿي افت

ؿُ  َٓ } ـُ ـْ  َأْياَمكُِؽؿْ  دِم  بِوفَؾْغقِ  اهللُ  ُيَماِخُذ ؿْ  َوَفؽِ ـُ  باَِم  ُيَماِخُذ

َْياَمنَ  َظَؼْدُتؿُ  ْٕ ةِ  إِْضَعومُ  َؾَؽَػوَرُتفُ  ا ـْ  َمَسوـِغَ  َظَؼَ  َمو َأْوَشطِ  ِم

ِريرُ  َأوْ  ـِْسَقهُتُؿْ  َأوْ  َأْهؾِقُؽؿْ  ُتْطِعُؿقنَ  ـْ  َرَؿَبيٍ  حَتْ ْ  َؾَؿ   َل
 ْد جَيِ

َػوَرةُ  َذفَِؽ  َأَيومٍ  َثاَلَثيِ  َؾِصَقومُ  : ادوئدة] {َحَؾْػُتؿْ  إَِذا َأْياَمكُِؽؿْ  ـَ

89]. 

ـَ  ذـر اهلل دم أييؾؾؿ يَ   ؿقتف.كقع افطعوم، وٓ 

 فؽـ بعض افػؼفوء حددوا ذفؽ وحكوه بال مستـد.
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ًْ إحوديٌ افتل رُ  مـ ؾفؿُتف مووأكو أؿقل:   رشقل ظـ  وي

َرج أهنو هق -افػطر زـوة دم هلل ظؾقف وشؾؿصذ ا اهلل  خُتْ

 . ضعوًمو

 . وافػؼر افغـل بغ ؾقفو ُيَػَرق أن وأرى

 ـوٕرز، ضعومف: متقشط مـ جفورِ ُيْ  افػؼر أن بؿعـك

 وافزيً، وادؽروكي، وافشعريي، وافدؿقؼ، وافؼؿح،

 . افسؾع هذه وكحق... رؽَ وافسر 

 وافؾحؿ، ـوفزبقى، ضعومف: متقشط مـ جفورِ ْخ ؾقُ  لّ ـِ افغَ  أمو

 أكقاع ومجقع وإشامك، افؾحقم، أكقاع ومجقع وافدجوج،

 .افغوفقي إضعؿي

 !ؿ يو صقخ؟فْ ؾؽ ظذ هذا افػَ ؿول: مو افذي مَحَ 

صذ اهلل  افرشقل حلديٌ افَػْفؿ هذا ظذ ؾـلمَحَ  افذيؿؾً: 

 دم ادتػووتي إضعؿي مـ أكقاع ظدة عمَجْ  هق -ظؾقف وشؾؿ
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 وبغ افشعر صوع بغ ـبر ؾػوِرق واحد، حديٌ دم افثؿـ

 . افزبقى صوع

 إكام احلديٌ دم افقاردة إضعؿي أن ـ أظؾؿ واهلل ـ يل ؾقبدو

صذ  زموكف دم افؼقت ؽوفى هل ـوكً ٕضعؿي كامذج هل

 .اهلل ظؾقف وشؾؿ

 صخص ـؾ أن ؾُػِفؿ ؽرهو، إػ ظـفو َكخرج أن حرج ؾال

 ظذ إؿقات، مـ رهوؽ ومـ إضعؿي هذه مـ ُيِْرج

 . وؿدرتف ؽـوه َحَسى

ًٓ  إخراجفو بجقاز ؾؼوفقا ،إحـوف شودتـو َتَقَشع بؾ  . مو

ًٓ  وجده احلؼقؼي دم فؼقهلؿ َكَظر وَمـ  !! معتًزا وجقًفو ؿق

 ؿد بؾ بودول، ُيشسى وافطعوم افطعوم، بف ُيشسى ؾودول

 طعومفؾ حوجتف مـ أـثر ادول إػ حوجي دم افػؼر يؽقن

 .افطعوم فتقؾر

ًٓ  كؼرر أن ؿبؾ ؾزمــويَ  فؽـ  : كـظر أن إؿقال هذه مـ ؿق
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َسى أو زبقى؟ أو صعر أهنو حسوب ظذ حُتَْسى هؾ  حُتْ

َسى أو ؟(ؽولٍ  وشعره ادجػػ، افؾبـ وهق) َأؿًِطو  متًرا حُتْ

 ؟(وأكقاع درجوت فؽـف أؿؾ، وشعره)

 ظوم) هذه ـوأيوم دم مثاًل  إبقض إرز شعر حسبـو ؾنذا 

 مـ يبدأ  افؽقؾق شعر أن وجدكو(  م2279 - هـ7442

 .ؿؾقاًل  َيزيد أو ومكيً  وجـقفً ( 77)

 .جـقًفو( 33(= )3×  77:  )ؿؾـو ؾؾق 

 مكًيو، جـقًفو( 33) احلول متقشط افػرد زـوة ؾتؽقن 

 . بَحَسبفو بؾد وـؾ

 أشعور ظذ ؾقحسبقهنو إمقال، وأصحوب إؽـقوء وأمو

 .افؾحقم

 رضبـو ؾؾق ،جـقف(722) جتووز أن افؾحؿ ؾسعر 

 افػرد ظذ ( جـقف مكي 322)=  افـوتٍ فؽون  (3×722)

 .افغـل
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 وٓ بف اهللَ َأديـ مو وهق افػطر، زـوة مسلفي دم ظـدي مو هذا

 .شقاه أظتؼد

وى افعومي افتل يػتل أصحوهبو وؿول: ؾام ؿقفؽ دم بعض افػت

 ؟وكيً ( جـقًفو م72بلن زـوة افػطر )

 .ؾضؾإ وفقس افػتقى افعومي هـو ظـ احلد إدكك ؿؾً:

ج زـوة افػطر ـام رِ ـ ل ُيْ مَ  ؼصد يو صقخ أنهؾ تَ ؿول: 

 ًَ  أهنو ٓ جتزئف؟ -أكً وَصػ

 فؽـ افؽالم ظـ إؾضؾ. ،بؾ جتزئف ؿؾً:

 ص مو شبؼ مـ ؾضؾؽ.ؿول: خَل  

 .ؿؾً: زـوة افػطر واجبي

ًٓ رَ وجيقز أن خُتْ    .وج ضعومً رَ وجيقز أن خُتْ  .ج مو

جفو مـ رِ ْخ أَ  :ـ أخرجفو ضعوًمو كظركو دم حوفف وؿؾـو ففومَ  

أوشط ضعومؽ )وأظـل  بوٕوشط هـو إؾضؾ( صلهنو صلن 

 :ـػورة افقؿغ
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  ًَ  .جفو حسى شعر إرزرِ ْخ ؾلَ  ،ؾؼًرا ؾنن ــ

  ًَ  .جفو حسى شعر افتؿر اجلقدرِ ْخ ؾلَ  ،وشًطو وإن ــ

  ًَ أجقد أكقاع افزبقى أو ؼ شعر ؾْ جفو وَ رِ ْخ ؾلَ  ،وؽـقً  وإن ــ

، مع اجلزم بصحي ؼ شعر افؾحؿ اجلقدؾْ أخرجفو حلاًم أو وَ 

ؾعؾ خالف زـوة مـ أخرجفو وؾؼ احلد إدكك، فؽـف 

 .مـ احلد إدكك أؾضؾادوديي إوػ إن ـوكً طروؾف 

 ؿول: جزاك اهلل خًرا.

 رب افعودغ. مغ يوآؿؾً: 
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 سكاة يف الشعري إخزاج يِكُح: )شزوُألة الِعضامل
 .(الفطز
 :افؽريؿ افسوئؾ يؼقل

 ؟احلورض وؿتـودم  افػطر زـوة دم افشعر إخراج ؿؽْ ُح مو 

افثوبتي افصحقحي جوءت ـي ى أن افسر ٓ صؽ وٓ ريؿؾً: 

 بنخراج افشعر دم زـوة افػطر.

 اهلل صذ اهلل رشقل ضَر ؾَ : ظـفام اهلل ريض ظؿر ابـ ؿول

 .صعر مـ وصوظً  أو متر، مـ وصوظً  افػطر زـوة وشؾؿ ظؾقف

 زـوة جرِ ْخ كُ  ــو: ظـف اهلل ريض ريْد اخُل  شعقدوؿول أبق 

 مـ وصوظً  أو صعر، مـ وصوظً  أو ضعوم، مـ وصوظً  افػطر

 .زبقى مـ وصوظً  أو ط،ؿِ أَ  مـ وصوظً  أو متر،

 ؿول: إذن جيقز؟

 ح فؽ ادسلفي.ض  وَ ؿؾً: اصز، حتك أُ 

 يو صقخ. ْؾ َض ػَ ؿول: تَ 
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ـي افثوبتي افصحقحي جوءت ؿؾً: ٓ صؽ وٓ ريى أن افسر 

 بنخراج افشعر دم زـوة افػطر.

ل صذ اهلل ـون افشعر دم زمـ افـبقة هق ضعوم افـب وفؽـ

 .ظؾقف وشؾؿ وأصحوبف

 ؽ؟ؾؿول: مو دفق

 ضعومـو وـون: ري ريض اهلل ظـفْد اخُل  شعقد أبقؿؾً: ؿول 

 .وافتؿر طؿِ وإَ  وافزبقى افشعر

 ؼصد؟ؿول: ؾامذا تَ 

و دََ  ،رجقن زـوة افػطر مـ افشعرُي ؿؾً: أؿصد أهنؿ ـوكقا 

 .وؿقهتؿ إشود ون هق ضعومفؿـون افشعر دم هذا افزم

أمو أن ؾوفشعر دم أؽؾى افبالد هق ظؾػ فؾبفوئؿ، ؾفؾ  

 ؟!فؾػؼراءخرج ظؾػ افبفوئؿ سقغ فـو أن كُ يَ 

 سقغ ذفؽ.ؿول: افظوهر أكف ٓ يَ 

 ؿؾً: احلؿد هلل أكؽ اؿتـعً.
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 شتشؽوٓت.آؿول: فؽـ فدَي بعض إشئؾي و

 بذـرهو. ْؾ َض ػَ ؿؾً: تَ 

 ؿول: 

 ًٓ  ادسلفي؟ م دم هذههبذا افؽال ؿبؾؽ هؾ تؽؾؿ أحد -أو

وهق  زال يلـؾ افشعرـ ٓ يَ فق اؾسضـو أن هـوك مَ  -ثوكًقو

دم زـوة  فؾػؼراء وادسوـغ رجفسقغ فف أن ُي ؾفؾ يَ  ،ؿقتف

 افػطر؟

َ  -ثوفًثو عؿقم افـصقص افتل ؾقفو إخراج ؽ ؿقم بَس فق مَت

أو أكؽ ُتبطؾ  ،ػطر مـ افشعر، ؾفؾ هلؿ وجف ظـدكزـوة اف

 زـوهتؿ؟

 أشلل أن يقؾؼـل وإيوك إػ افػؼف دم افديـ. اهللَ ،بداييً ؿؾً: 

 مغ.آؿول: افؾفؿ 

 ؾلؿقل وبوهلل افتقؾقؼ: ،بوفستقى رَت ـَ ؿؾً: ُأجقبؽ ظام ذَ 

 ًٓ  .شبؼـل اإلموم موفؽ رمحف اهلل تعوػ -أو
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 هق ـون إن مـف جرِ ُيْ : ؾؼول افشعر، ظـ موفؽ ؾئِ ُش ؾؼد 

 .أـؾف

ًُ َش : أصفى وؿول  ـمَ  إٓ افشعر يمدي ٓ :ؼقلي وموفؽً  ؿع

  .يلـؾف ـام يمديف أـؾف، هق

 ًَ  : واكظر إن صئ

 مـ ؽرهو مـ َدَوكيادُ  دم وم ظذ يوداتوافز قادرافـ))

 ادوفؽل. افؼرواين زيد أيب ابـفإلموم  ((إُمفوِت 

 فإلموم ابـ ظبد افز. ((آشتذـور))و

 : اخلثالن ترـل بـ شعد افشقخ وؿول

 ل ٕكف :افشعر إخراج جيزئ ٓ احلورض ؿًافق دم :كؼقل

 .فؾبفوئؿ وظؾػً  أصبح وإكام فؾـوس، وؿقتً  دعُ يَ 

 ًَ  .((افـقازل ؾؼف ذح)): اكظر إن صئ
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ؾال إصؽول دم  ذه،أيومـو ه دمـ ـون يلـؾ افشعر مَ  -ثوكًقو

افػؼر بـػسف، ومو طؾؿؽ  فشعر: ٕكف ؿد شووىاإخراجف 

 ادؼوم إذ افـص يسعػف.ـ شوواك بـػسف، خوصي دم هذا مَ 

ـ أخرجفو صعًرا أهنو ٓ ن مَ إ :ٓ أشتطقع أن أؿقل -ثوفًثو

 فألحوديٌ افقاردة. :جتزئف

 وفؽـ افؽالم هـو ظـ إؾضؾ وإـؿؾ.

 ،ـتػع بفؾال يؽود يَ  ،فػؼر افشعرال طِ عْ فؾ إؾضؾ أن تُ ؾ

ف مو تلـؾ مـف دم بقتؽ ومو قأو أن تعط ؟إٓ أن يعؾػف فؾدواب

 !؟ؿ مـف زوجتؽ وأوٓدكطعتُ 

 ؿول: بؾ إؾضؾ أن كعطقف مـ أؾضؾ ضعومـو افذي كلـؾف.

 ؿؾً: وظـ هذه ادسلفي تـبثؼ مسلفي أخرى.

 ؿول: مو هل؟

 ًَ شعر، ؾلكً بال خرج زـوة افػطر مـ افشتُ  ؿؾً: إذا ــ

ًٓ صؽ إذا أخرجتَ   فو ظذ شعر افشعر.شتحسب فو مو
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 إكقاع إخرى.كي بغره مـ ؼورَ ا، مُ جًد  رخقصوهق 

 وإصؾ ظـدكو أن كـظر فألكػع فؾػؼر وادسؽغ.

افغرض مـ زـوة افػطر إضعوم افػؼراء أفقس أؿقل: ثؿ 

شقام دم صفر رمضون ودم سلفقا افـوس ٓ وادسوـغ، وأٓ يَ 

 يقم افعقد؟!

 ؿول: افؾفؿ كعؿ.

ج إفقفؿ افشعر ؾال رِ ْخ ؾفؾ مـ إؾضؾ وإفقؼ أن أُ  ؿؾً:

 ؟وثؿـف رخقص إذا أرادوا بقعفيلـؾقكف، 

ص مو شبؼ ـؾف مـ ؿول: جزاك اهلل خًرا يو صقخ، خَل  

 ؾضؾؽ.

 .إخراج افشعر دم زـوة افػطر ػ ظدموْ إؾضؾ وإَ  ؿؾً:

ـ أخرجف ؾزـوتف صحقحي، فؽـف خالف إؾضؾ دم ومَ  

 د هق ؿقت افـوس وضعومفؿ دم أيومـو هذه.عُ زموكـو: ٕكف ل يَ 
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 ًَ ؿ وافدتؽ وأشؽـفو حِ ر اهلل فؽ، ورَ ؽَ وَص  ؿول: بقرـ

 ديؼغ وافشفداء وافصوحلغ.ؾسقح اجلـون مع افـبقغ وافص  

 ؿؽ.ؾَ ظؽ اهلل وَش ػِ رب افعودغ، َح  مغ يوآؿؾً: 
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 اخلومتي

 ًُ بػضؾ اهلل مـ  وهبذا افؼدر مـ ادـوؿشوت أـقن ؿد اكتفق

 .(يمـوؿشوت ظؾؿقي هودئ)مـ شؾسؾتل:  ،ادجؾد إول

 .بقل حسـأشلل أن يتؼبؾفو مـل بؼَ  واهللَ

سؽـفو ؾسقح وأن يُ  ،وأن جيعؾفو دم مقزان حسـوت أمل 

 ،ديؼغ وافشفداء وافصوحلغاجلـون مع افـبقغ وافص  

 ـ أوفئؽ رؾقًؼو.ُس وَح 

 .بورك دم ظؿر أيب، وأن يقؾؼـو وإيوه فؾخراتوأن يُ 

 .ػظ زوجتل مـ ـؾ شقء ومؽروهوأن حَي  

فـفويي أن أبغ فؾؼراء افؽرام دم ـؾ جـبوت وأود دم ا

أن مو أختوره مـ أراء افػؼفقي إكام أظرضف وٓ  -إرض

 .أؾرضف

 .وهذا ذف يل ،ومرحًبو ذ بف ؾلهاًل َخ ـ أَ ؾؿَ  
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ؾال تثريى  ،ذ بؼقل بعض أهؾ افعؾؿَخ أَ ـ ل يلخذ بف وومَ  

 وفقس ظـ هقى ،ؿ واؿتـوعفْ ذ ظـ ؾَ َخ ظؾقف افبتي، مو دام ؿد أَ 

 .ف  َش وتَ 

 -إرض جـبوت دم افعؾؿ ضالب مـ إخقاين ـؾ وأدظق

 .تعوػ اهلل إػ وافدظقة افؼظل افعؾؿ ظذ اإلؿبول إػ

 وأن افػؼراء يسوكد أن ادسؾؿغ مـ ؽـل ـؾ مـ وأضؾى 

 فؾرجؾ افصوفح ادول ؾـِعؿ افعؾؿ، ضؾبي مـ إخقاكف يقاد

 .افصوفح

 آفف وظذ ،حمؿد شقدكو ظذ وَبوَرك وَشَؾؿ اهلل وَصَذ   

 .أمجعغ وأصحوبف وأزواجف

 .افعودغ رب هلل واحلؿد
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 . رجى آل حمؿقد بـ أمحد: وادحؼؼ افبوحٌ بقده وـتبف

  (.هـ7442) مُجودى إوػ مـ( 77)

 . ؿعيجلا يقم صبقحي دم

 (.م2227/يـوير/7) ادقاؾؼ

بؼريي خوفد بـ افقفقد ـ مرـز مـشلة أبق ظؿر ـ شفؾ 

 وؾظي افؼؿقي ـ مجفقريي مك افعربقي.احلسقـقي ـ حم

 27227263228اهلوتػ: 

 27552537622افقاتس أب: 
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 مؼدمي اظمميمػ

 .احلؿد هلل، وايمصالة وايمًالم فمعم رؽمقل اهلل

 وزمعد: 

همفذا هق اظمجؾد ايمثوين مـ ؽمؾًؾتل اجلديدة، ايمتل حتً فمـقان: 

 )مـوومشوت فمؾؿقي هودئي(.

ر همقفو مـ أؽمؾقب اخلطوب ايمديـل، زمحقٌ ٓ  أردُت أن ُأؿمقِّ

 يؽقن طمطوزًمو يمقس همقف مروكي.

وإكام أردُت أن أكوومش ايمؼراء يمقس مـ زموب إومـوفمفؿ زمرأيل،  

 ًُ  هلذه ايمـتقجي.وإكام مـ زموب زمقون ىمقػ سمقصؾ

 وأود أن ُأزمكم يمؾؼراء أن هذه اظمـوومشوت اهمؼماوقي دم أنمؾٌفو. 

 . رم عُ ْد قَ همؾْ  ،كػًعو رؽمويمتل دم َوصَمد وَمـ

 همؾقٌٌمين ايمديمقؾ، معرهمي أهؾ مـ وىمون طمؾاًل  همقفو َوصَمد وَمـ

 .وفمقٌل زمخطئل
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 .ضمول ىمؾ فمعم هلل واحلؿد 

و ايمػردوس واهللَ أؽملل أن يرضمؿ أمل رمحي واؽمعي، وأن ُيدطمؾف

 إفمعم مـ اجلـي.

 وأزواصمف آيمف وفمعم ،حمؿد ؽمقدكو فمعم وزَموَرك وؽَمَؾؿ اهلل وَصعَم  

 .أمجعكم وأصحوزمف

 .ايمعوظمكم رب هلل واحلؿد

 رصمى آل حمؿقد زمـ أمحد: اظمحؼؼ ايمٌوضمٌ زمقده وىمتٌف

  (.هـ9442( مُجودى أطمرة )99) 

 . شمـكمٓا يقم صٌقحي دم

 (.م2229/همػماير/9) اظمقاهمؼ

 احلًقـقي ؽمفؾ ـ فمؿر أزمق مـشلة مرىمز ـ ايمقيمقد زمـ طمويمد زمؼريي

 .ايمعرزمقي مٌم مجفقريي ـ ايمممومقي حموهمظي ـ

 29229263228: اهلوسمػ

 29552537622: أب ايمقاسمس
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د ًطأهة عوٌية 02َتقسأ يف ٓرا اجلصء ًِاقشة ]
 ًِاقشة ٓادئة ٓادفة:

ًَ  إِنِ صحي أشمر ؽمػقون ايمثقري: [ 9]  َٓ  اؽْمَتَطْع َؽ  َأ  حَتُ

َٓ  َرْأؽَمَؽ   .هَموهْمَعْؾ  ،زمَِلشَمرٍ  إِ

همقفو اظمرأة فمـ زيورة  ًْ قصحي إضموديٌ ايمتل ُن [ 2]

 .اظمؼوزمر

 ص اظمرأة اظمتزوصمي ونمغم اظمتزوصمي.ؿ  ـَ سمَ [ 3]

 ؿ آؽمتؿـوء يمؾرصمول وايمـًوء.ؽْ ضُم [ 4]

 .واظمرئقي ايمصقسمقي اإلفمالم وؽموئؾ دم اظمرأة طمروج[ 5]

 .واظملمقم يمإلموم اجلؿعي دفموء دم إيدي رهمع ؿؽْ ضُم [ 6]

 ؿف.ؽْ ع، وضُم زَ [ سمعريػ ايمؼَ 7]

 ضمؽؿ مؼقيمي: رمضون ىمريؿ.[ 8]

 ،اظمجـقن ؾؼَ فمَ  أو ،ايمصٌل غؾَ زمَ  أو ،ايمؽوهمر أؽمؾؿ إذا [9]

 احلوئض رتفُ ؿمَ  أو ،اظمًوهمر وصؾ أو ،اظمريض ؾُمػل أو
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 زمؼقي اإلمًوك ؾزمفؿيَ  فؾهم دم نور رمضون،-ػًوءايمـ   وأ

 ؟ايمققم

 .اضمؼمق شمؿ ٍِض كَ  احلديٌ فمؾؿمؼقيمف: [ 92]

 .مقفمدهو ومٌؾ ايمزىموة إطمراج[ 99]

 أول وومً إطمراج زىموة ايمػطر.[ 92]

 .ايمػطر زىموة إطمراج وومً رطِم آ[ 93]

 ؿ صالة ايمعقد.ؽْ ضُم [ 94]

 .يمؾعقديـ آنمتًول ؿؽْ ضُم  [95]

 أو واضمدة طمطٌي ايمعقد دم اإلموم طىَي  هؾ [96]

 ؟طمطٌتكم

 ؟اظمًجد دم أو اظمصعم دم ايمعقد صعَم يُ  هؾ [97]

 .ايمعقديـ دم ايمتؽٌغمات قغِص  [98]

 .ايمعقديـ دم اجلامفمل ايمتؽٌغم ؿؽْ ضُم  [99]

 .ونمغمهو اظمًوصمد دم ايمـعل ؿؽْ ضُم  [22]
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ِْ): اهجوزي ضفياْ أثس صخة: املطأهة األوىل  ِإ
 .(َفاْفَعِى ،ِبَأَثٍس ِإهَّا َزْأَضَم َتُخمَّ َأهَّا اِضَتَطِعَت

 يؼقل ايمًوئؾ ايمؽريؿ:

 إِنِ )رمحف اهلل:  ،صحي إشمر اظمروي فمـ ؽمػقون ايمثقريمو 

 ًَ َٓ  اؽْمَتَطْع َؽ  َأ َٓ  َرْأؽَمَؽ  حَتُ  .(هَموهْمَعْؾ  ،زمَِلشَمرٍ  إِ

 ومؾً: هق أشمر وعقػ رنمؿ ؾمفرسمف.

 طمرصمف؟ـ أَ ومول: مَ 

 ٕطمالق اجلومع))اخلطقى دم هبذا ايمؾػظ  ومؾً: أطمرصمف 

 .(974) ((ايمًومع وآداب ايمراوي

 (()ذم ايمؽالم وأهؾف) وي دمَر امفمقؾ اهلَ وأطمرصمف أزمق إؽم

 .(زملشمر إٓ رأؽمف حيؽ ٓ أن يمؾرصمؾ يـٌغل)زمؾػظ:  (328)

 (929( )ص)أدب اإلمالء وآؽمتؿالء()وايمًؿعوين دم 

 .(زملشمر إٓ رأؽمف حيؽ ٓ أن ايمرصمؾ فمعم جيى)زمؾػظ: 
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 فمـ  ،وي، وايمًؿعوين( مـ ؿمرقرَ شمالشمتفؿ )اخلطقى، واهلَ 

ًُ  ومول: منوق زمـ حمؿد زمـ أمحد  احلًكم زمـ حمؿد ؽمؿع

ًُ  :يؼقل ًُ  :يؼقل حمؿد زمـ شموزمً ؽمؿع  ؽمػقون ؽمؿع

 زمف. ...ايمثقري

 ؽمـد وعقػ.وهذا 

 ومول: مو ؽمٌى وعػف؟

 أمحد زمـ حمؿد زمـ منوق. همقفومؾً: 

 ؟مـ أهؾ احلديٌ ؽؾؿ همقفـ سمَ ومول: مَ 

 ومؾً: ومول ايمدارومطـل: يمقس زمويمؼقي، يليت زموظمعضالت.

 .رطَم هق أ همقف زمعض ايمؽالم ايمزاهد ومؾً: وشموزمً زمـ حمؿد

 .((صحقح ايمٌخوري))روايتف فمـ ؽمػقون دم  يمؽـ ومول:

نمغمه  ايمٌخوري رمحف اهلل روايتف، يمؽـ ومؾً: كعؿ، افمتؿد

 ػف.عَ َو 

 ـ؟ثؾ مَ مِ  :ومول
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 يطئ وهق ضٌط،يَ  ٓ ي،زمويمؼق يمقس: ومؾً: ومول ايمدارومطـل

 .ىمثغمة أضموديٌ دم

 وومول احلوىمؿ: يمقس زمضوزمط.

 ،صحقحف دم فمـف ثَد ضَم  ايمٌخوري ىمقن ومعوومول ايمذهٌل: 

 .ايمضعػوء دم رهىمَ ذَ 

 دم ايمٌخوري رهىمَ ذَ : ايمٌميػقـل ىمتوب ودم: ويْ طَ ؾْ غَ وومول مُ 

 .ايمضعػوء مجؾي

 ويمعؾف ،ايمؽذب تعؿديَ  ٓ ممـ فمـدي هقدي: وومول ازمـ فمَ 

 ودم .ذىمرُت  مو نمغم نمغمه وفمـ ايمثقري فمـ ويمف .يطئ

 هودوايمز   .تحًـفيً مو ىًَ ضَم  همغمويف فمؾقف يشتٌف أضموديثف

 ـًْ ضُم  فمعم همغموونو ،فمؾقفؿ يشتٌف مو اىمثغمً  وايمصوحلقن

 .كقوهتؿ

يـ أصحوب ؽمػقون اخلؿًي اظمشوهغم مـ هذا أومؾً: شمؿ 

 إشمر ايمشفغم؟!
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 ـ أصحوب ؽمػقون اخلؿًي اظمشوهغم؟مَ  :ومول

 زمـ اهلل وفمٌد اح،رَ اجَل  زمـ ووىمقع ؽمعقد، زمـ حيقكومؾً: 

 زمـ ايمػضؾ ؿقْ عَ كُ  وأزمق ي،مفد زمـ ايمرمحـ وفمٌد اظمٌورك،

 .كْم ىمَ دُ 

ومول: هؾ معـك ذيمؽ أن ىمؾ مو رواه نمغم همٓء اخلؿًي فمـ 

 ايمثقري همقف وعقػ؟

 ومؾً: يمقس إمر ىمذيمؽ.

 سمؼصد يو ؾمقخ؟ ذاومول: همام

ػ دم تؾَ ومؾً: أومصد أيـ ايمرواة إشمٌوت اظمشوهغم ايمذيـ ٓ ُي 

ضمتك يـػرد  ،فمـ ايمثقري مـ هذا إشمر -ضمػظفؿ ووٌطفؿ

 ؟شموزمً زمـ حمؿدزمف 

ًُ فِ ومول: همَ   أن. ؿ

 ومؾً: احلؿد هلل.

 ر.طَم آيمؽـ فمـدي اؽمتشؽول  :ومول
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 زمذىمره. ْؾ َض ػَ ومؾً: سمَ 

 ًَ زمذىمره ضمقل شموزمً زمـ  ومول: فمعم ايمرنمؿ مـ ىمؾ مو سمػضؾ

عتؿد ايمٌخوري رمحف اهلل روايتف دم صحقحف فمـ حمؿد، أمل يَ 

 هذه؟ ـهمؽقػ ُُتقى فم ،ايمثقري طموصي

روايي ايمٌخوري يمف فمـ ايمثقري دم  إن :ومؾً: يمؼوئؾ أن يؼقل

 إكام هل اكتؼوء ىمعودسمف. -صحقحف

 : ٕنزمؾ هل معتؿدة مطؾًؼو :ر أن يـوزع ويؼقلطَم ؤ

 ايمٌخوري افمتؿدهو دم صحقحف.

ًُ ومول: اهلل أىمػم، إذن يمق وم  ح إشمر؟زمويمرأي إطمغم، ُيصَح  ؾ

 ومؾً: ٓ.

 َ  !؟ومول: ومِل

ًَ ًِ ومؾً: هؾ كَ   يؼول يمف:  زمف راوٍ  دَ رَ ػَ أن إشمر سمَ  ق

 (؟أمحد زمـ حمؿد زمـ منوق)

 .زموظمعضالت يليت زمويمؼقي، يمقس: ايمدارومطـلوومد ومول همقف 
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  .َت رْ ىمَ ومول: صمزاك اهلل طمغًما فمعم مو ذَ 

 .أطمغم ؽممال يمؽـ زمؼل يمديَ 

 زمذىمره. ْؾ َض ػَ ومؾً: سمَ 

ا، وومد ؽمؿعتف مـ فمدد ىمٌغم مـ ا إشمر مشفقر صمد  هذومول: 

 سمقصمقف ذيمؽ؟ ، همامايمعؾامء، وهمقفؿ زمعض أهؾ احلديٌ

 .ومؾً: ايمشفرة ٓ سمًتؾزم ايمصحي

ىمر زمعض أهؾ احلديٌ يمف ٓ يعـل شمٌقسمف، ويمعؾفؿ مل وذِ  

 يػتشقا دم ؽمـده كظًرا يمشفرسمف.

يو ؾمقخ، صمزاك اهلل ىمؾ طمغم،  ر ىمام ذىمرَت مومول: ىملن إ

 ؿ اهلل وايمدسمؽ وأؽمؽـفو همًقح  اجلـون.ضمِ ورَ 

 .رب ايمعوظمكم، زمورك اهلل همقؽ مكم يوآومؾً: 
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َُ: )املطأهة اهجاُية  ئِصخة األحاديح اهيت فئا 
 .املسأة عّ شيازة املقابس(
 سمؼقل ايمًوئؾي ايمػووؾي:

 هؾ صح يمديؽؿ ضمديٌ دم نل ايمـًوء فمـ زيورة ايمؼٌقر؟

يػقد حتريؿ زيورة ايمـًوء  ومؾً: مل أومػ فمعم أي ضمديٌ شموزمً

 .يمؾؼٌقر

 أومقل هذا زمعد زمحٌ ؾمديد دم اظمًليمي. 

 ،يمؽؿ دم ضمديٌ أيب هريرة ريض اهلل فمـفهمام ومق: ًومويم

 ؟((ارات ايمؼٌقروَ ـ اهلل زَ عَ يمَ )) :مرهمقفًمو

 ومؾً: هق ضمديٌ وعقػ.

 : مو آهمتف؟ًومويم

وهق وعقػ فمـد  (فمؿر زمـ أيب ؽمؾؿي) :ومؾً: راٍو يؼول يمف

 اجلؿفقر.
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ـ عَ يمَ )ضمًون زمـ شموزمً مرهمقفًمو:  : همام ومقيمؽ دم ضمديًٌومويم

 (؟ارات ايمؼٌقروَ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ زَ 

 ومؾً: هق ضمديٌ وعقػ ىمذيمؽ.

 : مو آهمتف؟ًومويم

  (ناَم فمٌد ايمرمحـ زمـ هَبْ )يؼول يمف:  ومؾً: همقف راوٍ 

 وهق جمفقل ايمعكم.

 ازمـ فمٌوس ريض اهلل فمـفام ومول: همام ومقيمؽ دم ضمديٌ: ًومويم

 ايمؼٌقر، زائرات وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل ـعَ يمَ )

ُ  اظمًوصمد فمؾقفو واظمتخذيـ  ؟(جوايمن 

 ومؾً: هق ضمديٌ وعقػ ىمذيمؽ.

  : مو آهمتف؟ًومويم

ومل  ،وهق وعقػ (زموذام أزمق صويمح)ومؾً: همقف راٍو يؼول يمف: 

 ًؿع مـ ازمـ فمٌوس ريض اهلل فمـفام.يَ 
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 ايمعوص، زمـ فمؿرو زمـ اهلل فمٌد : همام ومقيمؽ دم ضمديًٌومويم

 همؾام ،رصماًل  وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل مع كوػَم ومَ : ومول

 يو)): همؼول همفو،رَ فمَ  كظـف ٓ زمومرأة هق اإذ زموزمف وضموذيـو رصمعـو

ًِ  أيـ ـمِ  ،هموؿمؿي  .((؟صمئ

ًُ : ومويمً   . فؿيتُ زَ وفمَ  مقتفؿ إيمقفؿ ًُ مِح رَ  ،اظمقً أهؾ مـ صمئ

ًِ  همؾعؾِؽ )): ومول  ((.؟ايْمُؽَدى  معفؿ زمؾغ

 ذىمرسمَ  ؽمؿعتؽ وومد ايمؽدى، معفؿ أزمؾغ أن اهلل معوذ: ومويمً 

 !!ذىمرسمَ  مو همقف

ًِ زمَ  يمق)): ومول ًِ  مو ،ايمؽدى معفؿ ؾغ  اهوير ضمتك اجلـي رأي

 ؟((أزمقِؽ  ّد صَم 

 .زمؿرة ومؾً: هق ضمديٌ مـؽر واهٍ 

 همتف؟: مو آًومويم

 .(رزمقعي زمـ ؽمقػ) :يؼول يمف ،ومؾً: اكػرد زمف راٍو وعقػ

 .مـوىمغم فمـدهومول ايمٌخوري: 
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 واهلل مـفو. ومؾً: وأرى أن هذا احلديٌ

 ومٌؾؽ؟ ػ هذا اخلػم أضمدعَ : هؾ َو ًومويم

 .((ــفؽُم ))وئل فمؼى إطمراصمف يمف دم ًَ م ايمـَ ػف اإلموعَ ومؾً: َو 

ًَ ًومويم ، يمؽـ يأن أضموديٌ ايمٌوب ىمؾفو وعقػ : ومد زمقـ

 ؽممارم: أٓ سمتؼقى هذه إضموديٌ ويشد زمعضفو زمعًضو؟

 ومؾً: ٓ سمتؼقى واهلل، ويمـو دم ايمصحقح نُمـقي وىمػويي.

ىمقػ  ،: فمعم همرض شمٌقت هذه إضموديٌ زمؿجؿقفمفوًومويم

 كقصمففو؟

يؿؽـ ايمتقصمقف  )وٓ أومقل زمف( ايمثٌقتومؾً: دم ضمول همرض 

 زملمقر:

 [ أنو مـًقطمي. 9]

 فو؟ًختْ : مو إضموديٌ ايمتل كَ ًومويم

 زمعضفو: يمقِؽ وإ ،فو مجؾي مـ إضموديًٌختْ ومؾً: كَ 
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 ًٓ  ؽؿنقتُ ىمـً )) :دة ريض اهلل فمـف مرهمقفًمويْ رَ ضمديٌ زمُ  -أو

 احلديٌ. رواه مًؾؿ.(( ...همزوروهو ايمؼٌقر، زيورة فمـ

  ومويمً: فموئشي ريض اهلل فمـفو ضمديٌ -شموكًقو

  اهلل؟ رؽمقل يو هلؿ أومقل ىمقػ: ومؾً

 اظمممـكم مـ ايمديور أهؾ فمعم ايمًالم: ومقرم)) :ومول

 وإكو واظمًتلطمريـ، مـو اظمًتؼدمكم اهلل رضمؿويَ  واظمًؾؿكم،

 رواه مًؾؿ. ((الضمؼقنيمَ  زمؽؿ اهلل ؾموء إن

 : مو ايمشوهد مـف؟ًومويم

و ظمََ  ،أو مؽروهي وضمرامً ومؾً: يمق ىموكً زيورة ايمؼٌقر يمؾـًوء 

ؿ ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ أم اظمممـكم فموئشي هذا ؾَ فمَ 

 ايمدفموء، ويمؼول هلو: ٓ زيورة يمؾـًوء يو فموئشي.

 ايمـٌل مر: ومول فمـف، اهلل ريض مويمؽ زمـ أكس ضمديٌ -شمويمًثو

: همؼول سمٌؽل، وهل ،ومػم فمـد زمومرأة وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم

 قف.. متػؼ فمؾ((واصػمي اهلل اسمؼل))
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 : مو ايمشوهد مـف؟ًومويم

كف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ مل يـؽر فمؾقفو أصؾ ايمزيورة، إومؾً: 

 وإكام أكؽر فمؾقفو ايمٌؽوء اظمصحقب زمتًخط.

حمؿقيمي فمعم ايمؾقايت  -و[ هذه إضموديٌ فمعم همرض شمٌقهت2]

ر َد ط فمعم ايمؼَ خ  ًَ ـ سمَ مِ  ،يصوضمٌـ ايمزيورة زمؿخويمػوت ذفمقي

 وؾمؼ يمؾجققب ويمطؿ يمؾخدود.

إكام هل يمًد  -ذه إضموديٌ فمعم همرض شمٌقهتو[ ه3]

 .يمضعػ ايمـًوء وومؾي صػمهـكظًرا  :ايمذريعي

 ة اظمرأة يمؾؿؼوزمر؟: همام أومقال ايمػؼفوء دم ضمؽؿ زيورًومويم

 م ومٌقح وىموره.رِّ ومؾً: هؿ زمكم حُمَ 

 ـ ومول زموجلقاز؟: مَ ًومويم

 ومؾً: أىمثر ايمعؾامء.

 ـ سمعـل زملىمثر ايمعؾامء؟: مَ ًومويم
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قي، وهمريؼ مـ اظمويمؽقي، وهمريؼ مـ ومؾً: همريؼ مـ احلـػ

وهق ومقل ايمظوهريي، ومجفقر  ،ايمشوهمعقي، وهمريؼ مـ احلـوزمؾي

 .اظمعوسيـ

 فمتؼد ؽمقاه.أوٓ  هللَاديـ زمف أَ وهق مو  

 دم كًٌي ايمؼقل زموجلقاز يمؾجؿفقر؟ : هؾ ؽمٌؼؽ أضمدًومويم

 .ومؾً: كعؿ

ً  ))دم  -رمحف اهلل -ومول ايمشقخ ؽمقد ؽموزمؼ  : ((ـيهمؼف ايم

 وأىمثر أمحد فمـ وروايي إضمـوف وزمعض يمؽمو صطَم رَ 

 .يمؾؼٌقر ايمـًوء زيورة دم -ايمعؾامء

 : مو طمالصي ىمؾ مو ؽمٌؼ يو ؾمقخ؟ًومويم

 ومؾً: طمالصي مجقع مو ؽمٌؼ يتؿثؾ دم ايمـؼوط ايمتويمقي:

ل ايمـًقة فمـ زيورة [ ٓ يصح ضمديٌ دم يمعـ أو َنْ 9]

 ايمؼٌقر.

 همفق مـًقخ. ،[ فمعم همرض شمٌقت طمػم دم ايمـفل2]
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وزمف  . مـ ايمعؾامء فمعم صمقاز زيورة ايمـًوء يمؾؿؼوزمر[ ىمثغم3]

 ومقل.أ

 : صمزاك اهلل طمغًما فمعم هذا ايمتقوقح.ًومويم

 .مكم، زمورك اهلل همقِؽ آومؾً: ايمؾفؿ 

 أن ايمصحقحايمشقخ ازمـ فمثقؿكم رمحف اهلل يؼقل:  : يمؽـًومويم

 .ايمذكقب ىمٌوئر مـ يمؾؼٌقر اظمرأة زيورة

 ا.ومؾً: هذا ومقل وعقػ صمد  

إذا زارت اظمرأة  ووعفو اظمٌقحقن ازمط: همفؾ مـ وقًومويم

 اظمؼوزمر؟

 مجؾي مـ ايمضقازمط: ككعؿ. هـوومؾً: 

 ًٓ  ايمٌدن مجقع َيًؼم مو وهق) ايمممفمل زمحجوهبو ََترج أن -أو

 (.احلـوزمؾي يمؾًودة طمالهًمو ،اجلؿفقر فمـد) وايمؽػكم ايمقصمف إٓ

 .هوهبوفمـد ذَ  سمتعطر أو سمتٌخر أٓ -شموكًقو

 .كحقه أو ىموخَلْؾَخول إكظور َيؾػً مو سَمؾٌس أٓ -شمويمًثو
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ًٌو وٓ سمؾطؿ طمد   -ًعورازم ا وٓ سمتًخط فمعم ومدر أٓ سمشؼ صمق

 اهلل.

و ًً  مل إذا إب أو ايمزوج،) أمرهو ورم هلو َيًؿح أن -طموم

 .(ؾملنو يتقلم َمـ أو سمتزوج،

ومويمً: صمزاك اهلل طمغًما، وزمورك اهلل همقؽ، ورضمؿ اهلل 

 وايمدسمؽ.

 احلؿد هلل رب ايمعوظمكم.رب ايمعوظمكم، و مكم يوآومؾً: 
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 وغري املتصوجة املسأة صََُِّت: )املطأهة اهجاهجة
 .(املتصوجة
 :يايمؽريؿ يسمؼقل ايمًوئؾ

؟ ًٓ  مو ايمـؿص أو

  ؟ـؿصمو ضمؽؿ ايم

 ونمغم اظمتزوصمي اظمرأة وهؾ هـوك همرق دم احلؽؿ زمكم

 ؟اظمتزوصمي

عؾف يمؾرصمول وايمـًوء همِ ضمرام، وهمقف إشمؿ وهق ايمـؿص ومؾً: 

 غمة مـ ايمؽٌوئر ايمِعظوم.ىمٌ

 ؾمعر ذطْم ايمـؿص هق: أَ   ايمعؾامء أنومؾً: مو أطمتوره مـ ومقرَم 

 .حلوصمٌكممـ ا

وا ايمـؿص د  زمذىمر زمعض ايمعؾامء ايمذيـ فمَ  فمقمَ  ْؾ َض ػَ سمَ ومويمً: 

 .ىمٌغمة
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ايمؼرؿمٌل، وازمـ ايمؼقؿ، وازمـ ايمـََحوس، وازمـ مـفؿ: ومؾً: 

 ونمغمهؿ مـ ايمعؾامء. ...اهلقتؿلضمجٍر 

يتؾػ ضمؽؿ ايمـؿص مـ اظمرأة اظمتزوصمي ونمغم  ومويمً: همفؾ

 ؟اظمتزوصمي

أو زمصقغي أطمرى: هؾ جيقز يمؾؿرأة اظمتزوصمي أن سمتـؿص  

 أمو نمغم اظمتزوصمي همال؟ ؟مـ زموب ايمتجؿؾ يمف يمزوصمفو

 ؾػ أهؾ ايمعؾؿ دم هذه اظمًليمي فمعم ومقيمكم:ومؾً: اطمتَ 

 زمنذن سمتـؿص أن اظمتزوصمي يمؾؿرأة جيقزايمؼقل إول: 

  .زوصمفو

 وأىمثر واظمويمؽقي احلـػقي مـ، ايمعؾامء مجفقر قلوم وهق

 .احلـوزمؾي فمـد وومقل .ايمشوهمعقي

 ى ايمؼقل يمؾجؿفقر نمغمك؟ًَ ـ كَ ومويمً: مَ 

 مو كصف: ((اظمقؽمقفمي ايمػؼفقي ايمؽقيتقي))ومؾً: صموء دم 
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 هلو جيقز أكف ايمػؼفوء مجفقر همغمى ،اظمتزوصمي اظمرأة أمو 

 ٕكف ذيمؽ: فمعم ومريـي ديمً أو ايمزوج زمنذن ىمون إذا ايمتـؿص،

 هبو ملمقرة واظمرأة يمؾتحصكم، مطؾقزمي وايمزيـي ايمزيـي، مـ

 .يمزوصمفو وذفمً 

 ومويمً: مو ضمجي اجلؿفقر؟

 اؽمتديمقا زمويمعؼؾ وإشمر.ومؾً: 

سمتزيـ زمف اظمرأة  ؼويمقا: ايمـؿص اظمحرم هق موهم أمو ايمعؼؾ

أو سمػعؾف يمغغم  ،س زمف فمعم طموؿمىديمِّ أو سمُ  ،يمؾرصمول إصموكى

  .ن إذكفايمزوج فمؿقًمو أو زمدو

 همال ضمرج همقف. ،أمو إذا ىمون يمؾزوج وزمنذكف

 أنوؽمتديمقا زملشمر فمـ فموئشي ريض اهلل فمـفو: هم :أمو إشمرو

 امرأة همًليمتفو ،فموئشي فمـد ىموكً ايمصؼر أيب ازمـ امرأة

 أهملكتػفـ ،ؾمعرات وصمفل دم إن اظمممـكم، أم يو: همؼويمً

 يمزوصمل؟ زمذيمؽ أسمزيـ
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 ىمام يمزوصمِؽ  علـَ َص وسمَ  إذى، فمـِؽ  أمقطل): فموئشي همؼويمً 

 فمؾقِؽ  أومًؿ وإذا همؾتطقعقف، أمركِ  وإذا يمؾزيورة، سمصـعكم

 .(يؽره ظمـ زمقتف دم سملذين وٓ هملزمريف،

 ومويمً: همام صحي هذا إشمر؟

 ومؾً: هق أشمر وعقػ.

 زمويمؼقل ايمثوين. فمقمَ  ْؾ َض ػَ ومويمً: سمَ 

 ومؾً: 

 ىموكً ؽمقاء ،سمتـؿص أن يمؾؿرأة جيقز ٓ :ايمثوين ايمؼقل

 .متزوصمي نمغم مأ متزوصمي

 .ػنِّ اظمُ  ايمطػمي وومقل ايمشوهمعقي، وزمعض احلـوزمؾي ومقل وهق

 جي أصحوب هذا ايمؼقل؟ومويمً: مو ضُم 

ومؾً: اؽمتديمقا زمعؿقم يمعـف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ يمؾـومصي 

 واظمتـؿصي.
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 اهلل ـعَ يمَ ): ومول ،زمـ مًعقد ريض اهلل فمـف اهلل فمٌد عـهم

 واظمتـؿصوت، وايمـومصوت واظمًتقؾمامت، ايمقاؾمامت

 (.اهلل طمؾؼ اتغمِّ غَ اظمُ  ـًْ يمؾُح  ظمتػؾجوتوا

 ،يعؼقب أم: هلو يؼول ،أؽمد زمـل مـ امرأة ذيمؽ غؾَ همٌَ : ومول 

 فمـؽ زمؾغـل ضمديٌ مو: همؼويمً هملسمتف ايمؼرآن، سمؼرأ وىموكً

ًَ  أكؽ  واظمتـؿصوت واظمًتقؾمامت، ايمقاؾمامت يمعـ

 ؟!اهلل طمؾؼ اتغمِّ غَ اظمُ  ،ـًْ يمؾُح  واظمتػؾجوت،

 اهلل صعم اهلل رؽمقل ـعَ يمَ  ـمَ  يمعـأَ  ٓ رم ومو): اهلل فمٌد همؼول 

 !(.اهلل ىمتوب دم وهق !وؽمؾؿ؟ فمؾقف

 همام ،اظمصحػ ِل يمقضَم  زمكم مو ومرأُت  يمؼد: اظمرأة همؼويمً 

 !!فوصمدسمُ 

ًِ  يمئـ): همؼول  : وصمؾ فمز اهلل ومول وصمدسمقف، يمؼد ومرأسمقف ىمـ

 { َوَمو آسَموىُمُؿ ايمَرؽُمقُل هَمُخُذوُه َوَمو َنَوىُمْؿ فَمـُْف هَموْكَتُفقا}

 .[7]احلمم: 
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 !أن امرأسمؽ فمعم هذا مـ وؾمقئً  أرى همنين: اظمرأة همؼويمً 

 (.هموكظري اذهٌل): ومول 

ًْ : ومول   إيمقف همجوءت و،ؾمقئً  رَ سمَ  همؾؿ اهلل فمٌد امرأة فمعم همدطمؾ

ًُ  مو: همؼويمً  مل ،ذيمؽ ىمون يمق أمو): همؼول !وؾمقئً  رأي

 . احلديٌ متػؼ فمؾقف، وايمؾػظ ظمًؾؿ.(كجومعفو

 ـمَ  ىمؾ ضمؼ دم طؾؼم مايمؽال نأ يٌاحلد اهذ وهرـمومويمقا: 

 .ؽذيم فمعم يدل قدمًع ـازم قلووم. اهذ ؾعَ همَ 

 ومويمً: همؽقػ أصموب اجلؿفقر؟

 ؾ ذيمؽ فمعم أضمد شمالشمي أؾمقوء:ؿَ ومويمقا: حُيْ  ومؾً:

 ـّ ؽُ ر ايمػوصمرات، همقَ وإمو أن يؽقن ذيمؽ ومد ىمون ؾمع[ 9]

 اظمؼصقدات زمف.

[2]  ًٓ ٓ يمؾتديمقس فمعم ايمرصمؾ، همفذا  أو أن يؽقن مػعق

 جيقز.
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ىمويمقؾمؿ  :أو أن يؽقن يتضؿـ سمغقغم طمؾؼ اهلل سمعولم [3]

 ايمذي يمذي ايمقد ويمظمفو، ويمقًً يمف هموئدة.

 ،ؿ أن ايمـؿص ضمرام فمؿقًموفِ ومويمً: يمؽـ ازمـ مًعقد همَ 

ايمـوس  ُف َر فمْ يمؾؿتزوصمي أو يمغغمهو، وهق راوي احلديٌ وأَ 

 هذه ايمـؼطي؟ ـزمف، همؽقػ أصموزمقا فم

 ى.أَ ى ٓ زمام رَ وَ ومؾً: ومويمقا: ايمعػمة زمام رَ 

ات طمؾؼ غمِّ غَ اظمُ )ومويمً: يمؽـ مـصقص دم احلديٌ ومقيمف: 

 .(اهلل

نمغمهو، همؽقػ  مؽمقاء متزوصمي أ ،وايمـؿص سمغقغم خلؾؼ اهلل

 هذه ايمـؼطي؟ ـأصموزمقا فم

ايمـؿص  : إذؼ يمف زمويمـؿصؾ  عَ ٓ سمَ  قغم طمؾؼ اهللسمغومؾً: ومويمقا: 

ايمذي ٓ  قؾمؿغم طمؾؼ اهلل متعؾؼ زمويمقـ، وإكام سمغي  ؾ وسَمزَ ؿ  َُتَ 

 .هموئدة مـف
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 ؟ومويمً: همام ايمراصمح فمـدك يو ؾمقخ

 ايمؼقيمكم ىمال أنهق  اظمًليمي هذه دم يَ يمد يؼمصمح ايمذيومؾً: 

 .ايمـظر مـ وضمظ وصمفي ويمف معتػم

 اهلل سمعولم. ؽومويمً: زمورك اهلل همقؽ، وضمػظ

 رب ايمعوظمكم. مكم يوآومؾً: 
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هوسجاي  ٍ االضتٌِاءْلُح: )املطأهة اهسابعة
 .(طاءواهِ

 :يؼقل ايمًوئؾ

ر ىمَ همَذ  ...((ؽمٌعي ٓ يظؾفؿ اهلل دم ـمؾف))مو صحي ضمديٌ: 

 كوىمح يده. مـفؿ:

 .ومؾً: ٓ يصح زمحول

 ((؟ح يدهؽَ همؽلكام كَ  ،ح يدهؽَ ـ كَ مَ ))ومول: مو صحي ضمديٌ: 

 .ومؾً: ٓ يصح زمحول

ٓ  -ـ اؽمتؿـكديٌ ورد دم ذم أو يمعـ مَ ىمؾ ضم :وزموجلؿؾي

 يصح.

 ؟ومول: همام ضمؽؿ آؽمتؿـوء

 ومٌقح وىموره. مرِّ حُمَ  ؾػ ايمعؾامء همقف زمكماطمتَ ومؾً: 

 ل:اومقذىمر هذه إزم فمقمَ  ْؾ َض ػَ ومول: سمَ 

 ومؾً: 
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 .ايمؼقل إول: آؽمتؿـوء ضمرام

 .وونمغممه ...ومويمؽ ايمشوهمعلوهق ومقل  

 .ايمثوين: آؽمتؿـوء مٌوحايمؼقل 

 جموهد،و، ايمٌٌمي وهق ومقل فمؿرو زمـ ديـور، واحلًـ 

 ...، وأمحد زمـ ضمـٌؾزاضمؿايمضحوك زمـ مُ وايمعالء زمـ زيود، و

 .ؿونمغمه

 ؟اإلزموضميؾ فمـ اإلموم أمحد زمـ ضمـٌؾ ؼَ ـ كَ ومول: مَ 

 ونمغمهؿ. ...ايمشـؼقطلوايمشقخ  ،وقر  زَ وومؾً: ايمؼرؿمٌل، 

 .ايمثويمٌ: آؽمتؿـوء مؽروهايمؼقل 

 .وونمغممه ...ازمـ ضمزمفمطوء، ووهق ومقل  

 ؟ومول: مو أديمي ايمؼقل إول

ـَ  }: صمؾو فمز زمؼقيمف قااضمتجومؾً:   يمُِػُروصِمِفؿْ  ُهؿْ  َوايَمِذي

َٓ ( 5) ضَموهمُِظقنَ  ًْ  َمو َأوْ  َأْزَواصِمِفؿْ  فَمعَم  إِ  هَمنَِنُؿْ  َأْياَمُنُؿْ  َمَؾَؽ
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ـِ ( 6) َمُؾقِمكمَ  نَمغْمُ   ُهؿُ  هَمُلويَمئَِؽ  َذيمَِؽ  َوَراءَ  ازْمَتَغك هَمَؿ

 .[7 - 5: اظمممـقن]  {ايْمَعوُدونَ 

 .يؿكم ؾؽمِ  أو زوصمي دم إٓ ،رىمَ زمويمَذ  ايمعؿؾ حيؾ وٓ: قاومويم

 ؟ـ ومويمقا زمويمؽراهيومول: ومو أديمي مَ 

 .يمقس مـ ايمػضوئؾ وٓ مـ مؽورم إطمالق :ومؾً: ومويمقا

 ومول ازمـ ضمزم: 

 رهىمَ ذَ  ايمرصمؾ مس ٕن :ؽمقاء ؽمقاء يمؾرصمول  آؽمتؿـوء

 إمي زمنمجوع مٌوح، ىمذيمؽ همرصمفو اظمرأة ومس مٌوح، زمشاميمف

 إٓ اظمٌوح، فمعم زيودة هـويمؽ همؾقس مٌوح هق همنذ :ىمؾفو

 اهلل يمؼقل :أصاًل  وضمرامً  ذيمؽ همؾقس اظمـل، يمـزول ايمتعؿد

 .[999]إكعوم:  {َووَمْد هَمَصَؾ يَمُؽْؿ َمو ضَمَرَم فَمَؾْقُؽْؿ } :سمعولم

 :سمعولم يمؼقيمف :ضمالل همفق حتريؿف يمـو ؾصِّ همُ  ممو هذا ويمقس

 .[29: ايمٌؼرة] {مجقعو إرض دم مو يمؽؿ طمؾؼ ايمذي هق}
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 مـ وٓ إطمالق مؽورم مـ يمقس ٕكف :كؽرهف أكـو إٓ 

 .ايمػضوئؾ

 ـ ومويمقا زموإلزموضمي؟ومول: ومو أديمي مَ 

جي شموزمتي ثًٌ إٓ زمُح حتريؿ ايمًمء وحتؾقؾف ٓ يَ ومويمقا:  ومؾً:

 م ذيمؽ.رِّ و، ويمقس هـوك ضمجي واوحي حُتَ جيى ايمتًؾقؿ هل

 فمـد همجوز ،ايمٌدن مـ همضؾي إطمراج زملكف وىمذيمؽ اضمتجقا

 .واحلجومي ايمػصد أصؾف احلوصمي،

ايمػؼفوء يمؾرصمؾ أن يًتؿـل مـ  غمىمثومويمقا: ومد أزموح  ىمذيمؽ:

 !زوصمتف، همام ايمػرق زمكم يده ويدهو؟زمقد 

همام ايمػرق ىمذيمؽ: ومويمقا: ومد أزموح ىمثغم مـ ايمػؼفوء ايمعزل، 

 زمقـف وزمكم آؽمتؿـوء زمويمقد؟!

 وىمالمهو همقف إكزال يمؾؿـل دم نمغم ايمػرج.

 (؟ؽمقرة اظمممـقن) ييآسمػًغم  ـومول: همؽقػ أصموزمقا فم
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ـ ازمتغك كؽوح همرج نمغم همرج ومويمقا دم سمػًغم أيي: همؿَ ومؾً: 

 ون.ودُ هملويمئؽ هؿ ايمعَ  ،ايمزوصموت واظمؿؾقىموت

 ي ايمًودة احلـػقي دم آؽمتؿـوء؟أْ ومول: همام رَ 

 .ايمشفقة ٓؽمتجالب ىمون إذاومؾً: ومويمقا: آؽمتؿـوء ضمرام 

 ذيمؽ ؾعَ ػَ هم ،يمَ أَ  وٓ زوصمي يمف ويمقس ايمشفقة نمؾٌتف إذا أمو

 .فمؾقف ضمرج الؾمفقسمف هم يمتًؽكم

 .ايمزكو فمعم كػًف طموف يمق آؽمتؿـوء جيى وومويمقا:

 ؽ أكً؟حومول: همام سمرصمق

 ومؾً: أصمـح إلم ايمؼقل زموإلزموضمي اظمطؾؼي.

هف فمعم كػًف دم هذا ـ أأن مَ  مع ايمقوع دم آفمتٌور

 شمؿآهمؼد ارسمؽى ضمراًمو وهق  ،ؾ ضمتك أرض زمٌدكفايمػع

 .زمٌدكف هإلرضار

 ايمرصمول وايمـًوء؟زموإلزموضمي يشؿؾ  ؽهؾ ومقيمومول: 
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ومؾً: كعؿ، يمؽـف دم ضمؼ ايمػتوة ايمٌؽر همقف طمطقرة فمعم نمشوء 

 .زمؽورهتو

 ومول: هؾ هـوك ىمتوب دم هذه اظمًليمي سمـصح زمؼراءسمف؟

ـَك زمؾقغ: ))ؽمؿفواومؾً: يمإلموم ايمشقىموين رؽمويمي   ضمؽؿ دم اظُم

 .((آؽمتؿـك

 .ايمقادفمل صويمح زمـ اهلل فمٌد ضمؼؼفو 

 .زمويمقؿـ صـعوء دار فوتْ وؿمٌعَ  

 وروموت دم ايمقادفمل، مؼٌؾ ايمشقخ هذه رؽمويمتف فمعم َردَ  وومد 

 ايمرزموين ايمشوب حتػي: ))أؽمامهو ايمرؽمويمي، هذه زمـفويي ُأحلِؼً

 ((.ايمشقىموين فمقم زمـ حمؿد اإلموم فمعم ايمرد دم

ومول: صمزاك اهلل طمغًما، ورضمؿ اهلل وايمدسمؽ وأؽمؽـفو أفمورم 

 ؼكم وايمشفداء وايمصوحلكم.دياجلـون، مع ايمـٌقكم وايمصِّ 

 أطمل.يو رب ايمعوظمكم، زمقرىمً  مكم يوآومؾً: 
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 خسوج املسأة يف وضائى اإلعالَ: )املطأهة اخلاًطة
 .(اهصوتية واملسئية
 يؼقل ايمًوئؾ ايمؽريؿ:

 ؟ايمصقسمقي واظمرئقي ؿ طمروج اظمرأة دم وؽموئؾ اإلفمالمؽْ مو ضُم 

 صموئز زمويمضقازمط ايمممفمقي. ومؾً:

 !قت اظمرأة فمقرة؟ومول: ىمقػ ذيمؽ؟! أيمقس ص

  ً صقت  ـي مو يدل فمعم أنومؾً: يمقس دم ايمؽتوب وٓ دم ايم

 اظمرأة فمقرة، زمؾ همقفام مو يدل فمعم ايمعؽس.

وِديُمَؽ  ايَمتِل وَمْقَل  اهللُ ؽَمِؿعَ  وَمْد }ومول سمعولم:   َزْوصِمَفو دِم  ُُتَ

َؿعُ  َواهللُ اهللِ إلَِم  َوسَمْشَتؽِل ًْ وُوَرىُماَم  َي  {زَمِصغمٌ  ؽَمِؿقعٌ  اهللَ إِنَ  حَتَ

 .[9: اظمجوديمي]

ومؾً: همؾق ىمون صقهتو فمقرة مو صموديمً رؽمقل اهلل صعم اهلل 

 وٕكؽر فمؾقفو ضمديثفو. ،فمؾقف وؽمؾؿ

ـَ }وومول سمعولم:  ًٓ  َووُمْؾ  .[32: إضمزاب] {َمْعُروهًمو وَمْق
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 ده زمويمؼقل اظمعروف.قَ ز ؽمٌحوكف ىمالمفـ، وومَ قَ همَج 

 ومول: همام هق ايمؼقل اظمعروف؟

اجلؿقؾ  ،وف هق: ايمؼقل ايمصحقح ايمًؾقؿايمؼقل اظمعر ومؾً:

زمحقٌ ٓ يطؿع دم اظمرأة  ،همقف مققفمييمقس ايمذي  ،ـًَ احَل 

 جقن.أهؾ ايمػًؼ وايمػجقر واظمُ 

ـَ  َوإَِذا}وومول سمعولم:  ـَ  َمَتوفًمو ؽَمَليْمُتُؿقُه ـْ  هَموؽْمَليُمقُه  َوَراءِ  ِم

 .[53: إضمزاب] {ضِمَجوٍب 

 ومول: مو وصمف ايمشوهد مـ هذه أيي؟

ؾـ أن كًوء ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ إذا ؽُمئِ شوهد ايم  ومؾً:

ـ ؽملهلـ، ويمق ىمون ايمصقت ـ مَ جٌِ همٌال ؾمؽ أنـ ؽمقُ  ،متوفًمو

 فمقرة مو أزموح اهلل هلـ ايمرد.

 .قارهو مع ومقمفووصمد ضمِ  (ؽمقرة مريؿ)ـ ؿمويمع مَ ىمذيمؽ و

ـ قار امرأة ايمعزيز، ومَ وصمد ضمِ  (ؽمقرة يقؽمػ)ـ ؿمويمع ومَ  

 قار مؾؽي ؽمٌل.ضمِ د صَم وَ  (ؽمقرة ايمـؿؾ)ؿمويمع 
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ً   وأمو صقت اظمرأة يمقس  همػقفو أديمي ىمثغمة سمػقد أن :ـيايم

 .فمقرة

 يوؿمٌـف وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صقم ايمـٌل إلم يلسمكمىمـ  ايمـًوءو 

 ويمق .زمويمؼقوم ايمرصمول يلمر وٓ يـفوهـ، وٓ ايمرصمول زمحضقر

ػعؾ يَ ، ومعوذ اهلل أن امـؽرً  ؽمامفمف يمؽون ،فمقرة صقهتـ ىمون

 !!ؾقف وؽمؾؿ اظمـؽرايمـٌل صعم اهلل فم

ومول: هذا مو يتعؾؼ زمخروج اظمرأة دم ايمقؽموئؾ ايمصقسمقي، همام 

 ايمؼقل دم طمروصمفو دم ايمقؽموئؾ اظمرئقي؟

 ومؾً: كػس احلؽؿ.

 ضمتك ـمػرهو؟ ،ىمقػ ذيمؽ؟! أيمقًً اظمرأة ىمؾفو فمقرةومول: 

 ومؾً: كعؿ، اظمرأة ىمؾفو فمقرة فمـد احلـوزمؾي.

 يمؽـ مجفقر ايمعؾامء فمعم طمالف ذيمؽ.

 فمقرة اظمرأة فمـد مجفقر ايمعؾامء؟ ومول: همام
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ومؾً: فمقرة اظمرأة فمـد اجلؿفقر ىمؾ زمدنو إٓ ايمقصمف 

 ايمؼدمكم.وزاد أزمق ضمـقػي رمحف اهلل:  .يمؽػكموا

 ومول اإلموم ازمـ رؾمد اظمويمؽل: 

 هملىمثر :-اظمرأة مـ ايمعقرة ضمد وهل -ايمثويمثي اظمًليمي وأمو

  .كموايمؽػ ايمقصمف طمال مو ،فمقرة ىمؾف زمدنو أن فمعم ايمعؾامء

 .زمعقرة يمقًً ومدمفو أن إلم ضمـقػي أزمق وذهى

 ىمؾفو اظمرأة أن إلم -وأمحد ايمرمحـ فمٌد زمـ زمؽر أزمق وذهى 

 .فمقرة

 أنمؾى اظمذيعوت متػمصموت. ومول: يمؽـ

ومؾً: هداهـ اهلل سمعولم يمؾحجوب، ويمؽـ يمقس معـك هذا 

 م فمعم اظمحجٌوت ايمظفقر.رِّ أن ُكَح 

أمقر حيصؾ مـ زمعض اظمذيعوت مققفمي ووحؽ وومول: 

 سممدي إلم همتـي فمظقؿي.
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ومؾً: هداهـ اهلل إلم ؽمؾقك ايمًٌقؾ ايمؼقيؿ، ويمؽـ يمقس 

 م إمر فمعم اظمًتؼقامت ايمطوئعوت.رِّ معـك هذا أن ُكَح 

 َووَمْرنَ }اهلل ومول:  : إذر اظمرأة دم زمقتفوؼَ ومول: يمؽـ إصؾ أن سمَ 

ـَ  دِم  َٓ  زُمُققسمُِؽ ـَ  َو صْم َج  سَمػَمَ وِهؾِقَ  سَمػَم   .[33: ضمزابإ] {ياجْلَ

 :وصمفكم فمعم سُمْؼَرأ هذه أيي ايمؽريؿي  ،ومؾً: زمداييً 

 . {وِمْرنَ وَ }إول:

 .{َووَمْرنَ }وايمثوين:

 .وؽمؽقـي هدوء: أي وومور، أهؾ ىمـ: أي :إول عـكهمععم اظم

 . زمف واؿمؿلن همقف يَ دِ هْ أُ  إذا ،اوومقرً  مـزيمف دم همالن رومَ وَ : ـمِ 

 دم ومررتـ: مِ  .زمققسمؽـ دم واومررن :أي :ايمثوين عـكفمعم اظمو

 .اارً َر ومَ  رومَ أَ  اظمؽون

 همععم ايمؼراءة إولم ٓ فمالومي يمميي زمٌؼوء اظمرأة دم زمقتفو.

 ويمقومورزم هلـ اهلل رمْ أَ ؿع همقؼقل: ومول: أيمقس يمؼوئؾ أن جَي 

 ؟ومجقعً  وايمؼرار
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 ومؾً: زمعم.

 رصمعـو إلم ايمؼقل زمؼرارهو دم زمقتفو.ومول: إذن 

وصمفو يمؾعؿؾ متك ٓ يتعورض مع طمر  زمقتفوومرارهو دمومؾً: 

 .همفل إكام طمرصمً ظمٌوح ،أرادت

اظمرأة زمويمؼرار دم زمقتفو إذا  وىمذيمؽ: يمؼوئؾ أن يؼقل: ُأمرِت 

مـ ايمتػمج  ،ف زمـًوء اجلوهؾقيٌ  َش سمَ  فىمون طمروصمفو ؽمقؽقن همق

ويمؽـفو إذا طمرصمً وومد حتجًٌ  .وايمػجقر وايمًػقر

 همال ضمرج دم طمروصمفو ايمٌتي. ،واؽمتؼومً

 وج اظمرأة دم اإلفمالم؟ومول: همفؾ هـوك ذوط خلر

 ومؾً: كعؿ، هـوك مجؾي مـ ايممموط وايمضقازمط:

 ًٓ  ايمٌدن مجقع َيًؼم مو وهق) ايمممفمل زمحجوهبو ََترج أن -أو

 (.احلـوزمؾي يمؾًودة طمالهًمو ،اجلؿفقر فمـد) وايمؽػكم ايمقصمف إٓ

 .هوهبوفمـد ذَ  سمتعطر أو سمتٌخر أٓ -شموكًقو

 .كحقه أو ْؾَخولىموخَل  :إكظور َيؾػً مو سَمؾٌس أٓ -شمويمًثو
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 مل إذا إب أو ايمزوج،) أمرهو ورم هلو َيًؿح أن -ًعورازم

 .(ؾملنو يتقلم َمـ أو سمتزوج،

و ًً أٓ سمتغـٍ أو سمتاميع أشمـوء ضمديثفو مع ايمرصمول أو  -طموم

 .ايمـًوء

 ومول: ويمؽـ زمؼل أمر أطمغم؟

 ومؾً: مو هق؟

 حمرم؟ أمرومول: أيمقس اطمتالط اظمرأة زمويمرصمول 

 إؿمالومف. ومؾً: يمقس إمر فمعم

 ومول: ىمقػ ذيمؽ؟

 ًَ سمؼصد زموٓطمتالط سمقاصمد ايمرصمول مع ايمـًوء  ومؾً: إن ىمـ

 همؾقس هذا زمؿحرم دم إصؾ. ،دم اظمؽون ايمقاضمد

 ًَ سمؼصد زمف ايمتصوق إصمًود وايمتعورف  وإن ىمـ

وايمتصوضمى واظمـوومشوت زمكم ايمرصمول وايمـًوء زمال ضموصمي أو 

 همفذا حمرم. ،مصؾحي
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يمـًوء دم مؽون واضمد سمقاصمد ايمرصمول وا يؽقن ومول: ىمقػ

 !يمقس حمرًمو؟

طمروج اظمرأة يمؾشورع أو يمؾًقق أو أن هؾ سمرى ومؾً: 

 أمر حمرم؟ -يمؾؿطعؿ

 ومول: ٓ.

 ومؾً: وىمؾ هذه إموىمـ همقفو ايمرصمول وايمـًوء.

 .دم سمقاصمد ايمرصمول مع ايمـًوء دم مؽون واضمد ًهمويمعػمة يمقً

 وإكام ايمعػمة دم آضمتؽوك ايمؾػظل أو اجلًدي. 

 ىمالم. مـمو ؽمٌؼ  رم ص طمغًما، خَلِّ اهلل كومول: صمزا

ومؾً: فمؿؾ اظمرأة دم اإلفمالم ايمصقيت أو اظمرئل أمر صموئز 

 ايمعؾامء، زمويمضقازمط مـ ومقرَم  ، فمعم ايمراصمح يمديَ ذفًمو

 ايمممفمقي.

 ر اهلل يمؽ هذا ايمتقوقح وايمٌقون.ؽَ ومول: ؾَم 

 وإيوك. ،رب ايمعوظمكم مكم يوآومؾً: 
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يدي يف دعاء ٍ زفع األْل: )ًا ُحاملطأهة اهطادضة
 اجلٌعة هإلًاَ واملأًوَ(؟

 يؼقل ايمًوئؾ ايمؽريؿ:

 ؿ رهمع إيدي دم دفموء اجلؿعي يمإلموم واظملمقم؟ؽْ مو ضُم 

 أومقال. أرزمعيفمعم اظمًليمي دم هذه  أهؾ ايمعؾؿ ؾػاطمتَ ومؾً: 

 .صموئز :همؿـفؿ مـ ومول

 .مًتحى :ومـفؿ مـ ومول 

 .مؽروه :ومـفؿ مـ ومول 

 زمدفمي. :لومـفؿ مـ ومو 

 ايمراصمح يمديؽ يو ؾمقخ؟ همامومول: 

 ومؾً: اجلقاز مطؾًؼو.

اخلطقى دم  دفموءؿ فمـد ؼصد صمقاز رهمع ايمـوس أيدهيومول: سمَ 

 ؟أو فمـد صمؾقس اخلطقى صمؾًي آؽمؼماضمي ؟ر اجلؿعيطِم آ

 أو يمؾخطقى كػًف؟
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هذيـ اظمقؿمـكم رهمع إيدي دم ومؾً: أومصد صمقاز 

 .ويمؾخطقى كػًف

 ؽ هذا؟حومول: همام هل إديمي فمعم سمرصمق

 ومؾً: 

ًٓ أ  رهمع يديف فمعم اظمـػم. فً فمـف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ أكٌَ شمَ  -و

 ومول: هذا دم آؽمتًؼوء همؼط.

 ومؾً: زمؾ دم نمغمه.

 زمذىمر ايمديمقؾ. فمقمَ  ْؾ َض ػَ ومول: سمَ 

 رصماًل  أن مويمؽ، زمـ أكس فمـومؾً: أطمرج اإلموم مًؾؿ 

 ايمؼضوء، دار كحق ىمون زموب ـمِ  مجعي، يقم اظمًجد دطمؾ

 هموؽمتؼٌؾ يطى، وموئؿ وؽمؾؿ قففمؾ اهلل صعم اهلل ورؽمقل

 ،اهلل رؽمقل يو: ومول شمؿ ،وموئاًم  وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقَل 

 ًِ ًِ  إمقال هؾؽ  !!غثـويُ  اهلل همودعُ  ايمًٌؾ، واكؼطع
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: ومول شمؿ يديف، وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل عهمَ همَر : ومول 

 ((.أنمثـو ايمؾفؿ أنمثـو، ايمؾفؿ أنمثـو، ايمؾفؿ))

 وٓ ؽمحوب مـ ايمًامء دم كرى مو واهلل وٓ: أكس ومول 

 .دار وٓ زمقً مـ عؾْ ؽَم  وزمكم زمقــو ومو فمي،زَ ومَ 

 سمقؽمطً همؾام س،ايمؼم   مثؾ ؽمحوزمي ورائف مـ همطؾعً: ومول 

 .أمطرت شمؿ اكتممت ايمًامء

 .وتً ٌْ ؽَم  ايمشؿس رأيـو مو واهلل همال: ومول 

 اظمؼٌؾي، اجلؿعي دم ايمٌوب ذيمؽ مـ رصمؾ ؾطَم دَ  شمؿ: ومول 

 هموؽمتؼٌؾف يطى، وموئؿ وؽمؾؿ فمؾقف هللا صعم اهلل ورؽمقل

ًِ  ،اهلل رؽمقل يو: همؼول ،وموئاًم  ًِ  إمقال هؾؽ  واكؼطع

 !!فمـو يؿًؽفو اهلل همودع ايمًٌؾ،

: ومول شمؿ يديف، وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل عهمَ همَر : ومول 

 راب،وايمظِّ  أىموم فمعم ايمؾفؿ فمؾقـو، وٓ ـوقيماضمق ايمؾفؿ))

 ((.ايمشجر ومـوزمً إوديي وزمطقن
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 .ايمشؿس دم كؿًم وطمرصمـو هموكؼؾعً، 

ع ايمقديـ ىمون همْ هذا ضمديٌ آؽمتًؼوء، ورَ  ،ومول: يو ؾمقخ

 يمطؾى اظموء.

 ىموكً اجلؿعي همؾام .دم اجلؿعي إولم آؽمتًؼوءىمون  ومؾً:

 .ودهمعف اظموء دّ رَ يمِ ايمثوكقي ىمون ايمدفموء 

 كص احلديٌ:  رْ زمَ َد سمَ 

 ؼٌؾي،اظم اجلؿعي دم ايمٌوب ذيمؽ مـ رصمؾ دطمؾ شمؿ): أكس ومول

 هموؽمتؼٌؾف يطى، وموئؿ وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل ورؽمقل

 واكؼطعً إمقال هؾؽً ،اهلل رؽمقل يو: همؼول ،وموئاًم 

 !!فمـو ؿًؽفويُ  اهلل همودع ايمًٌؾ،

: ومول شمؿ يديف، وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل عهمَ همَر : ومول 

 (....(فمؾقـو وٓ ضمقيمـو ايمؾفؿ))

وومرأت هلؿ يًتديمقن ـ ؽمؿعتفؿ أنمؾى مَ  !ومول: ؽمٌحون اهلل

 !!آؽمتًؼوء همؼط رهمع ايمقديـ دم فمعم ذا احلديٌهب
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ع اظموء همْ َد يمِ ومؾً: ويمؽـف ىمام سمرى همقف رهمع ايمقديـ دم ايمدفموء 

 .أيًضو هدّ ورَ 

 همتخصقصف زموٓؽمتًؼوء زموؿمؾ. 

  ومؾً:

و دم ذيمؽ مـ ظمِ  :همنن رهمع ايمقديـ دم ايمدفموء هق إصؾ -شموكًقو

 .ايمتيع هلل ؽمٌحوكف وسمعولم

وديٌ رهمع ايمقديـ دم ايمدفموء سمقاسمرت فمـ رؽمقل اهلل وأضم 

 و.عم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ سمقاسمًرا معـقي  ص

ومول: يمؽـ هـوك كص سيح صحقح همقف مـع اخلطقى مـ 

 رهمع ايمقديـ فمعم اظمـػم.

 ومؾً: مو هذا ايمـص ايمصحقح ايمٌميح زمزفمؿؽ؟

 زمـ ممزمِ  رأىأكف  ٌي،يْ ؤَ رُ  زمـ امرةفمُ  فمـومول: أطمرج مًؾؿ 

 !ايمقديـ هوسمكم اهلل حٌَ ومَ ): همؼول يديف، وراهمعً  ظمـػما فمعم وانرْ مَ 
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ًُ  يمؼد  أن فمعم زيديَ  مو وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل رأي

 .(حيٌِّ ًَ اظمُ  زمنصٌعف وأؾمور .هؽذا زمقده يؼقل

  .أمو صحتف همفق صحقحومؾً: 

ًَ و  همال. أمو دٓيمتف فمعم مو زفمؿ

 ومول: ىمقػ ذيمؽ؟!

 : ًُ  هذا احلديٌ زمعدة أصمقزمي: ـوب فمجيومؾ

 حجي.زمؿف يمقس فْ ؿ ايمصحويب، وهمَ فْ همَ  هذا[ 9]

 فمؾقف وؽمؾؿ ىمون يشغم يمقس معـك أكف صعم اهلل [2]

 .ع رهمع ايمقديــَ ف مَ أك -زمنصٌعف

أكف  -ى أكس زمـ مويمؽ ىمام ؽمٌؼ دم صحقح مًؾؿوَ رَ  [3]

 ه.دِّ ع اظمطر ورَ همْ َد يمِ  ايمدفموء ع ايمقديـ دمهمَ صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ رَ 

س مالزمي يمرؽمقل اهلل صعم أىمثر ايمـومـ مويمؽ  وأكس زمـ 

همفق صحويب ومؾقؾ  ،ٌييْ ؤَ رُ  زمـ فمامرة زمخالف ،اهلل فمؾقف وؽمؾؿ

 .يياوايمر
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رهمع ايمقديـ يمقس اظمؼصقد مـ  :[ ومول همريؼ مـ ايمعؾامء4]

 هق ىمام ،ايمتؽؾؿ فمـدايمقديـ  عهموإكام اظمؼصقد ر ،فمـد ايمدفموء

 .قامَحُ  إذا ايمقفموظ دأب

ىمثر ايمطرق همقفو يرى أن أ ايمـوـمر دم ؿمرق هذا احلديٌ [5]

 .زمدون ذىمر ايمدفموء ،رهمع ايمقديـ همؼط

ٌي ريض اهلل يْ ؤَ وهذا إن دل همنكام يدل فمعم أن فمامرة زمـ رُ  

 دم ايمتؽؾؿ فمـد يشغمىمقكف ن وارْ مم زمـ مَ زمِ  ر فمعمؽَ كْ إكام أَ  -فمـف

 .آؽمتامع فمعم ويـٌففؿ ايمـوس يوؿمى زملصٌعف، اخلطٌي

 ىمون ايمرهمع أن فمعمهموحلوصؾ: أن إكؽور فمامرة إكام هق حمؿقل 

 .وءاخلطٌ فمودة مـ فرِ فمُ  مو فمعم يمؾتػفقؿ

ًُ ؾَ ؽَم  ومول:   ،رطَم آدم ضمديٌ فمامرة، يمؽـ زمؼل ضمديٌ  يمؽ ؿ

 ىمونأٓ وهق ضمديٌ أكس زمـ مويمؽ ريض اهلل فمـف ومول: 

 دفموئف مـ رء دم يديف يرهمع ٓ وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم ايمـٌل

 .إزمطقف زمقوض ىرَ يُ  ضمتك يرهمع وإكف آؽمتًؼوء، دم إٓ
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 احلديٌ أطمرصمف ايمٌخوري ومًؾؿ.و

  ومؾً: ومول احلوهمظ ازمـ رصمى احلـٌقم:

 معـوه دم(  آؽمتًؼوء دم إٓ يديف يرهمع ٓ ىمون): أكس وومقل

 :ومقٓن

ًً  أن: أضمدمهو   فمؾقف اهلل صعم - ايمـٌل مـ ضمػظف فمام طمػمأ وأك

 وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم - ايمـٌل فمـ نمغمه ظػِ ضَم  وومد - وؽمؾؿ

 .وأيًض   آؽمتًؼوء نمغم دم دفموءايم دم يديف عهمَ رَ  أكف -

 عهمْ رَ : زموب): ((إدفمقي ىمتوب)) دم ايمٌخوري رىمَ ذَ  وومد

 اهلل صعم - ايمـٌل دفمو :مقؽمك أزمق وومول :((ايمدفموء دم إيدي

ًُ  يديف، عهمَ رَ  شمؿ - وؽمؾؿ فمؾقف  .إزمطقف زمقوض ورأي

 يديف، - وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم - ايمـٌل عهمَ رَ : فمؿر ازمـ وومول

 (( .طمويمد عـَ َص  ممو إيمقؽ أزمرأ إين ايمؾفؿ: ))وومول

 ايمٌوب دم ذىمركوهو وومد ،وسمعؾقؼً  زيْ وَ إُ  روايي رىمَ ذَ  شمؿ

 .اظمويض
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ًً  أن: وايمثوين  ايمشديد ايمرهمع هذا يديف رهمعيَ  مل أكف أراد وأك

 .آؽمتًؼوء دم إٓ -إزمطقف زمقوض ىَر يُ  ضمتك

 : ويمػظف مًؾؿ، احلديٌ جرَ طَم  وومد

 ءر دم يديف رهمعيَ  ٓ – وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم - ايمـٌل ىمون

 . إزمطقف زمقوض ىرَ يُ  ضمتك ،آؽمتًؼوء دم ٓإ دفموئف مـ

 نمغم دم ايمرهمع هذا يديف عهمَ رَ  نمغمه هآر همؼد ،هذا ومع

 .وأيًض   آؽمتًؼوء

 مقؽمك، أيب ضمديٌ مـ(( إدفمقي)) دم ايمٌخوري جرَ طَم  وومد

 شمؿ همتقول، زمامء - وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم - ايمـٌل دفمو: ومول

 ورأيً(( فمومر أيب دقْ ٌَ يمعُ  انمػر ايمؾفؿ: ))ولووم يديف، رهمع

  .إزمطقف زمقوض

 رمحف اهلل. فر ىمالمطِم آإلم  ...وأيًض  مًؾؿ صمفرَ وطَم 

 ص ىمالم احلوهمظ ازمـ رصمى.ومول: خَلِّ 

 فمعم معـقكم: زمـ مويمؽ ؾ ىمالم أكسؿَ ومؾً: حُيْ 
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قيمػ مـ نمغمه مـ طمومد و ،ىأَ ث زمام رَ َد أكف ضَم  -إول

 م فمعم ايمـودم.َد ؼَ ً مُ ٌِ ثْ ، واظمُ ايمصحوزمي

ٌويمغ دم رهمع يصعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ايمـٌلَ  رَ أكف مل يَ  -ايمثوين

 إٓ دم آؽمتًؼوء. ،ايمقديـ هذه اظمٌويمغي ايمشديدة

هلل فمؾقف وؽمؾؿ يمؾًمء دم ومؾً: شمؿ افمؾؿ أن فمدم همعؾف صعم ا

ٓ يػقد فمدم  -وومد همعؾف دم مقاؿمـ أطمرى ،مقؿمـ طموص

 صمقازه دم هذا اظمقؿمـ.

 ىمقػ ذيمؽ؟! ومول:

 فمعم ؽمٌقؾ اظمثول:  ومؾً:

د اظمـػم، مو ومقيمؽ عِ ايمًالم إذا َص  إيمؼوء اخلطقىمًليمي: 

 ؟وهمقف

 .د اظمـػمعِ ل ايمًالم إذا َص ؼِ ؾْ ًتحى يمؾخطقى أن يُ يُ  ومول:

ًَ  ومؾً: زملي ديمقؾ  ؟زموؽمتحٌوب ذيمؽ ومؾ

 ؿ.ؾَ ؽَم  ،د اظمـػمعِ ومول: ٕكف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ىمون إذا َص 
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ثًٌ فمـ رؽمقل ، وٓ يَ ومؾً: هذا احلديٌ ٓ يصح زمحول

د عِ ػقد أكف ىمون إذا َص  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ أي ضمديٌ ياهلل

 .فمعم ايمـوس اظمـػم أيمؼك ايمًالم

 .ذيمؽ يػعالن وفمؿر زمؽر أزمق ىمون: ٌلعْ ايمَش ومول ومول: 

 .أيًضو ٓ يصح هذا ؟!ٌل مـفام يرمحؽ اهللعْ ومؾً: أيـ ايمَش 

 ام ايمديمقؾ إذن؟ومول: هم

  احلٌ فمعم إهمشوء ايمًالم.يمي ايمعومي ايمتل دمدومؾً: إ

 دم مًليمتـو؟ ومول: همام هموئدة هذا اظمثول

ثًٌ فمـف أكف ىمون أكف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ مل يَ  هموئدسمف ومؾً:

د اظمـػم، وىمؾ اخلطٌوء أن يػعؾقن عِ ل ايمًالم إذا َص ؼِ ؾْ يُ 

 .ؽ يمؾعؿقموتيمذ

ًٓ ؾَ همؽذيمؽ يمق ؽَم   ـ وهذا نمغم ضموصؾ وٓ  ؿـو وهمروـو صمد

ع يديف همَ رَ  فثًٌ فمـف أكاهلل فمؾقف وؽمؾؿ مل يَ  صحقح ـ أكف صعم

ـو مـ زموب يفمـد ايمدفموء فمعم اظمـػم، همقجقز يمـو أن كرهمع أيد
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عم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ إطمذ زمويمعؿقموت ايمتل سمقاسمرت فمـف ص

 رهمع يديف فمـد ايمدفموء.ىمون يَ  فأك ،وسمقاسمًرا معـقي  

 ومول: صمزاك اهلل طمغًما.

 .، وإيوكرب ايمعوظمكم مكم يوآومؾً: 

زمجقاز رهمع اخلطقى  قاومويمايمذيـ  اذىمر زمعض ايمعؾامء ل:ومو

 .فمـد ايمدفموء فمعم اظمـػم يفيد

ومول زموؽمتحٌوب ذيمؽ: زمعض اظمويمؽقي، وزمعض ومؾً:  

 ايمشوهمعقي، وزمعض احلـوزمؾي.

زمعض احلـػقي، وزمعض اظمويمؽقي، وزمعض  :وومول زمجقاز ذيمؽ

 ايمشوهمعقي.

ظملمقمكم زمجقاز رهمع ا  واضمد ومولزمذىمر فموملِ  فمقمَ  ْؾ َض ػَ ومول: سمَ 

 زمكم اخلطٌتكم؟أيدهيؿ 

 رمحف اهلل. ،ايمشقخ ازمـ فمثقؿكم :ومؾً: أزمرزهؿ
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زمذىمر زمعض ايمعؾامء ايمذيـ ومويمقا زمجقاز رهمع  فمقمَ  ْؾ َض ػَ ومول: سمَ 

 ر اخلطٌي؟اظملمقمكم أيدهيؿ دم آطِم 

ومؾً: هق ومقل زمعض احلـػقي، وزمعض ايمشوهمعقي، وايمشقخ 

 دوي.يمشقخ ازمـ فمثقؿكم، وومقل ؾمقخـو ايمعاازمـ صمػميـ، و

 ومول: همفؾ هـوك ىمتوب دم هذه اظمًليمي سمـصحـل زمؿراصمعتف؟

 ،ا دم هذه اظمًليمي، هـوك ىمتوب ؿمقى وكوهمع صمد  ومؾً: كعؿ

ؿ رهمع إيدي دم دفموء اجلؿعي ؽْ ضُم ))أٓ وهق ىمتوب:  

 .((يمإلموم واظملمقمكم

ضمػظف اهلل  ،يغوزِ ٕطمل ايمشقخ: روو زمـ فمٌد اهلودي اظمُ 

 سمعولم. 

ف ؾمقخـو مصطػك زمـ ايمعدوي، زمورك اهلل وومد راصمعف ووَمَدم يم

 يمـو دم أكػوس فمؿره.

 .( ورومي999ف مؽتٌي مؽي دم )تْ ؿمٌعَ و
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ـ ايمٌقون واإليضوح، ًْ اهلل ىمؾ طمغم فمعم ضُم  كومول: صمزا

 ورضمؿ اهلل وايمدسمؽ وأؽمؽـفو ايمػردوس إفمعم مـ اجلـي.

 رب ايمعوظمكم، حتً أمرك. مكم يوآومؾً: 
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 ٌٕ(؟ْل، وُحاهَقَصعف : )تعسياملطأهة اهطابعة
 يؼقل ايمًوئؾ ايمؽريؿ:

 ومو ضمؽؿف؟ ؟عزَ مو ايمؼَ 

 ىمفرْ وسمَ  ك،قؽَم زموظمُ  رأؽمف زمعض اإلكًون ؼؾْ ضَم ع هق زَ ايمؼَ ومؾً: 

 ر.طَم ض أيمٌعا

 :أكقاع أرزمعي عزَ ايمؼَ  ومول ازمـ ايمؼقؿ:

 .وهوهـو هوهـو مـ مقاوع رأؽمف مـ ؾؼحَي  أن -أضمدهو

 .عفط  ؼَ سمَ  وهق ،ايمًحوب عز  ؼَ سمَ  ـمِ  ملطمقذ

 ؾماممًي يػعؾف ىمام ،صمقاكٌف ؼمكويَ  وؽمطف ؾؼحَي  أن -ايمثوين

 .ايمـصورى

 مـ ىمثغم يػعؾف ىمام ،وؽمطف ؼمكويَ  صمقاكٌف ؾؼحَي  أن -ايمثويمٌ

 .وايمًػؾ إوزموش

 .ممطمره ؼمكويَ  مؼدمف ؾؼحَي  أن :ايمرازمع

 .أفمؾؿ واهلل .عزَ ايمؼَ  مـ ىمؾف وهذا 
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 ومول: مو معـك احلؾؼ دم ىمؾ هذه إكقاع؟

 .كقؽَم ه احلؾؼ زموظمُ ومؾً: معـو

أو  أن احلؾؼ زموظموىمقـي ايمؽفرزموئقي ومول: هؾ معـك ذيمؽ

، زمحقٌ ؼص، وايمذي يؽقن فمٌورة فمـ سمدريٍ يمؾشعرزموظمِ 

وهل  مثاًل  سمؽقن صمقاكى ايمشعر وأؿمراهمف فمعم ايمدرصمي ايمثوكقي

ـ همجقاكى ايمشعر كًٌي  كيمؽـفو دون احلؾؼ زموظمقؽم ،ومصغمة

وأفمعم ايمشعر ـ  ايمشعر همقفو ىمثقػي وسمـؿق أهع مـ وؽمطف

 ًيمقً هذه ايمصقرة يمدرصمي ايمرازمعي وهل أفمعم مـفو، فمعم ا

 ع اظمـفل فمـف؟زَ مـ ايمؼَ 

ع اظمـفل فمـف دم زَ مـ ايمؼَ  ً هذه ايمصقرةومؾً: كعؿ، يمقً

 رء.

 ع اظمقصمقدة دم زموكـو؟زَ ومول: همام صقرة ايمؼَ 

ف ايمديؽ، رْ ضمؾؼي ايمؽوزمقريو، وفمُ  :ومؾً: مـفو مثاًل 

 ونمغمهو. ...وايمطوومقي
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، كيمتل مػودهو: ضمؾؼ زمعض إصمزاء مـ ايمرأس زموظمقؽموا

 ك ايمشعر ايمٌوومل فمعم ضمويمف.رْ وسمَ 

 ع؟زَ ومول: همام ضمؽؿ ايمؼَ 

 ع مـفل فمـف.زَ ٓ ؾمؽ وٓ ريى أن ايمؼَ ومؾً: 

 فمـ ،كوهمع زمـ فمؿر ؿمريؼ مـ( 2922) مًؾؿ أطمرجهمؼد 

 أن، فمـفام اهلل ريض فمؿر ازمـ فمـ ،فمؿر زمـا مقلم كوهمع أزمقف

  .عزَ ايمؼَ  فمـ كَنَ  وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل

ًُ : ومول  ؟عزَ ايمؼَ  ومو ؟يمـوهمع ومؾ

 .زمعض ؼمكويَ  ،ايمصٌل رأس زمعض ؾؼحَي : ومول 

 همؿـفل ىمثغمة مقاوع دم ذيمؽ ىمون إذاري: وزَ ومول اإلموم اظمَ 

 ،وؾمٌففو ىمويمـوصقي ىمذيمؽ يؽـ مل وإن .طمالف زمال فمـف

 .صمقازه دم ؾػهموطمتُ 

صعم اهلل فمؾقف مـ ىمالم ايمرؽمقل  عزَ ومول: همفؾ سمعريػ ايمؼَ 

 وؽمؾؿ؟
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 ومؾً: ٓ، إكام هق مـ ىمالم كوهمع مقلم ازمـ فمؿر.

ع كص سيح فمـ رؽمقل اهلل صعم زَ ومول: يمؽـ دم سمعريػ ايمؼَ 

 اهلل فمؾقف وؽمؾؿ.

 ومؾً: مو هذا ايمـص يرمحؽ اهلل؟

 وصٌق   رأى وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم ايمـٌل أن فمؿر، ازمـ فمـومول: 

: وومول ذيمؽ فمـ همـفك ،زمعضف ركوسمُ  ؾمعره زمعض ؾؼضُم  ومد

 .((ىمؾف اسمرىمقا أو ىمؾف، اضمؾؼقا))

 ومؾً: هذا ضمديٌ معؾقل هبذا ايمؾػظ.

 ومول: همام ايمؾػظ ايمصحقح هلذا احلديٌ؟

 ع.زَ ك فمـ ايمؼَ أكف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ َنَ  ومؾً: ايمصحقح

 ومول: هؾ ايمـفل همقف يمؾتحريؿ أو يمؾؽراهي؟

 ؾ اإلمجوع فمعم أن ايمـفل يمؾؽراهي.ومؾً: ُكؼِ 

 ؾف؟ؼَ ـ كَ مَ ومول: 

 .وونمغممه ...يمـقوي، وأومره ازمـ ضمجر، وايمشقىموينً: اومؾ
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 ومول: أريد كص ىمالم اإلموم ايمـقوي.

 ومؾً: 

 : ايمـقوي ومول

 ،متػرومي مقاوع دم ىمون إذا عزَ ايمؼَ  ىمراهي فمعم ايمعؾامء عَ مْجَ أَ 

  .وكحقهو ظمداواة يؽقن أن إٓ

 .ومطؾؼً  وايمغالم اجلوريي دم مويمؽ وىمرهف .سمـزيف ىمراهي وهل

  .يمؾغالم وايمؼػو صيايمؼُ  دم زمف زملس ٓ :وزمفأصح زمعض وومول

 .احلديٌ يمعؿقم :واظمرأة يمؾرصمؾ ومطؾؼً  ىمراهتف ومذهٌـو

همام ايمؼريـي ايمتل  ،يمؾتحريؿ ومول: كعؾؿ أن ايمـفل إذا ُأؿمؾؼ ىمون

 همً ايمـفل يمؾؽراهي؟َس 

 ومؾً: ومول فمدد مـ أهؾ ايمعؾؿ:

 ًٓ  ،،يمؾحؾؼ اظمطؾؼ اجلقاز مؼوزمؾ دم أسمك ك إذاايمـفإن  -أو

 .ايمتحريؿ فمعمسمدل  ومريـي سمليت ضمتك يمؾؽراهي ؽقنهمق

 ايمـفل إذا سمعؾؼ زمؤداب همفق حمؿقل فمعم ايمؽراهي. -شموكًقو
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 مـ أهؾ ايمعؾؿ؟ ومول: همفؾ ومول زمجقازه أضمد

 .صي وايمؼػو زمعض أهؾ ايمعؾؿومول زمجقاز ايمؼُ ومؾً:  

 ـ همٓء؟ومول: مَ 

 ، اظمدين ايمعدوي ايمؼرر كوهمع زمـ فمؿرذهى ومؾً: 

 .يمؾغالم ووايمؼػ ايمُؼَصي دم زمف ٓزملس إلم أكف -زمعض اظمويمؽقيو

 ؟ووايمؼػ ايمُؼَصيومول: مو معـك 

 ومؾً: 

 : (ّد )اجَل  ومول اإلموم ازمـ رؾمد

 ويٌؼك رأؽمف، وؽمط حيؾؼ أن هق وومػو، صيومُ  ايمصٌل قاَل ضمِ )

ًٓ  وممطمره وصمفف، فمعم ومؼصقًص  مؼدمف  .ومػوه فمعم مًدو

 ومػوه، إلم رأؽمف وؽمط حيؾؼ أن هق :ومػوء زمال ومصي وضمالومي 

 .وصمفف فمعم ومؼصقًص  مؼدمف ويٌؼك

 وومول احلوهمظ ازمـ ضمجر:

  .ايمؼػو ؾمعر :زمويمؼػو واظمراد .ايمصدنمكم ؾمعر :صيزمويمؼُ  اظمراد 
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 ويمقس ،ايمرأس زمشعر خمصقص عزَ ايمؼَ  أن مـف واحلوصؾ

 .ايمرأس مـ وايمؼػو ،ايمصدنمكم ؾمعر

دم ىمتى اظمويمؽقي أن زمعضفؿ ومويمقا زمجقاز  هذا ومول: مل أصمد

 .يمؾغالم ويمؼػوا ُؼَصيايم

 ومول: ايمـقوي ؾموهمعل اظمذهى، همفؾ ُيعتؿد كؼؾف فمـ اظمويمؽقي؟

 ومؾً: إي واهلل ُيعتؿد.

 ع؟زَ ـ فمؾؾ ذىمرهو ايمعؾامء يمؽراهي ايمؼَ ومول: همفؾ مِ 

 ومؾً: ذىمروا مـ ايمعؾؾ دم مـعف مو يقم:

 [ سمشقيف خلؾؼ اهلل.9]

 ف زملهؾ ايمػًؼ واظمجقن وأهؾ ايمممك.ٌ  َش [ سمَ 2] 

 .وفموريً  وزمعضف وىموؽمقً  زمعضف كَر سمَ  قٌضم ،يمؾرأس ؾؿـمُ [ 3]

 .ايمشقطون يّ زِ  ٕكف :وومقؾ[ 4]

 ًُ  .ومؾً: ويمؽـ ايمعؾي ايمرازمعي يمقس هلو مًتـد همقام فمؾؿ

 ومول احلوهمظ ازمـ ضمجر: 
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 :ايمـفل فمؾي دم ؾػواطمتُ 

 .اخلؾؼي يشقه يمؽقكف :همؼقؾ 

 .ايمشقطون زي ٕكف :وومقؾ 

 .ايمقفقد زي ٕكف :وومقؾ 

 ؾامت يًغمة.ص رم مو ؽمٌؼ دم ىم: خَلِّ ومول

 ىمفْر وسمَ  كزموظمقؽم رأؽمف زمعض اإلكًون ضمؾؼ هقع زَ ومؾً: ايمؼَ 

 .رطَم أ ايمٌعض

 ع.زَ همال فمالومي يمف زمويمؼَ  ،قػ صمقاكى ايمشعر زمدرصمي أومؾػأمو َت

زمؾ ٌور وايمصغور فمـد مجوهغم ايمعؾامء، مؽروه، يمؾؽوايمَؼَزع 

  .ؾ ايمـقوي اإلمجوع فمعم ذيمؽؼَ كَ 

، وزمعض كوهمع زمـ فمؿرىمـ) :همريؼ مـ ايمعؾامءَقزه وومد صَم 

 .ظمـ هؿ دون ايمٌؾقغ مـ ايمصٌقون اظمويمؽقي(

 وزمؼقل اجلؿفقر أومقل. 
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ومول: صمزاك اهلل ىمؾ طمغم، وزمورك اهلل همقؽ، ورضمؿ وايمدسمؽ 

 رمحي واؽمعي وأؽمؽـفو همًقح اجلـون.

 رب ايمعوظمكم. مكم يوآومؾً: 
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 .(كسيٍ زًضاْ): ًقوهة ٍْلُح: املطأهة اهجاًِة
 ؿ:يؼقل ايمًوئؾ ايمؽري

 ايمتفـئي زمؼدوم ؾمفر رمضون اظمٌورك زمؼقيمـو:  ؿؽْ مو ضُم 

 ؟(رمضون ىمريؿ)

 ومؾً: ٓ ضمرج دم هذه اظمؼقيمي دم أصح ومقرَم ايمعؾامء.

عفو ـَ ـ مَ وذىمر مَ عفو، همـَ ـ مَ ـ أهؾ ايمعؾؿ مَ يمؽـ هـوك مِ  ومول:

 مـ أهؾ ايمعؾؿ؟

 رمحف اهلل سمعولم. ،ثقؿكمعفو ايمشقخ ازمـ فمـَ ومؾً: مَ 

 زمذىمر كص ىمالمف. فمقمَ  ْؾ َض ػَ ومول: سمَ 

 : - سمعولم اهلل رمحف - ايمشقخ همضقؾي ؾئِ ؽُم ومؾً: 

: يؼقل فمـفو ـفكويُ  اظمعويص مـ معصقي دم ايمصوئؿ يؼع ضمقـام

 (.ىمريؿ رمضون)

 ايمتٌمف؟ هذا ضمؽؿ ومو ايمؽؾؿي؟ هذه ؿؽْ ضُم  همام 

 : زمؼقيمف همضقؾتف هملصموب
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 صحقحي، نمغم (ىمريؿ رمضون) ايمؽؾؿي هذه أن ذيمؽ ؿؽْ ضُم 

 .ذيمؽ أؾمٌف ومو (مٌورك رمضون): يؼول وإكام

 وإكام ،ىمرياًم  يؽقن ضمتك لعطِ يُ  ايمذي هق يمقس رمضون ٕن 

 ،هموواًل  اؾمفرً  ؾفعَ وصَم  ايمػضؾ، همقف عَو وَ  ايمذي هق سمعولم اهلل

 .اإلؽمالم أرىمون مـ رىمـ ٕداء وووومتً 

 همعؾ همقف جيقز ايمزمون يمممف أكف يظـ ايمؼوئؾ هذا وىملن 

  .اظمعويص

 دم ؿظُ عْ سمَ  ايمًقئوت زملن يمعؾؿا أهؾ ومويمف مو طمالف وهذا

 .ايمؼوئؾ هذا يتصقره مو فمؽس ايمػووؾ، واظمؽون ايمزمون

 ىمؾ دم وصمؾ فمز اهلل يتؼل أن اإلكًون فمعم جيى: وومويمقا

 وإموىمـ ايمػووؾي إووموت دم ٓؽمقام مؽون، ىمؾ ودم وومً

 .ايمػووؾي

و }: وصمؾ فمز اهلل ومول وومد  َ ـَ  َيوَأهي   ؿُ فَمَؾْقؽُ  ىُمتَِى  آَمـُقا ايَمِذي

َقومُ  ـَ  فَمعَم  ىُمتَِى  ىَماَم  ايمصِّ ـْ  ايَمِذي ٌْؾُِؽؿْ  ِم   {سَمَتُؼقنَ  يَمَعَؾُؽؿْ  وَم
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 فمز اهلل سمؼقى ايمصقم همرض مـ هموحلؽؿي .[983: ايمٌؼرة]

 .كقاهقف واصمتـوب أوامره زمػعؾ ،وصمؾ

 عَد يَ  مل ـمَ )): ومول أكف وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم ايمـٌل فمـ ًٌَ وشمَ  

 عَد يَ  أن دم ضموصمي هلل همؾقس :واجلفؾ زمف، وايمعؿؾ ايمزور ومقل

 ((.وذازمف ؿمعومف

 .اهلل حمورم فمـ هلو وصقوكي يمؾـػس وسمرزمقي هلل، فمٌودة همويمصقوم 

 وزمرىمتف يمممهمف ايمشفر هذا إن: اجلوهؾ هذا ومول ىمام ويمقس 

 .اظمعويص همعؾ همقف ًقغيَ 

رمحف  ،فمعم ىمالم ايمشقخ ازمـ فمثقؿكم ومول: هؾ يمؽ سمعؾقؼ

 اهلل؟

 لم ايمتقهمقؼ:ومؾً: كعؿ، أومقل وزموهلل سمعو

 سمعؾقؼل فمعم كؼطتكم:

هذه  ًتخدمسمُ  أن اخلطلأراد ايمشقخ أن ُيٌكم أكف مـ  -إولم

 .اظمعصقي ؾملن مـ ايمتؼؾقؾ دم ايمعٌورة
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ـك هذا أن كؼقل يمؽـ يمقس مع، وهذا صحقح ٓ ؾمؽ همقف 

زمؿـع هذه ايمعٌورة مـ أصمؾ أن ايمٌعض همفؿفو فمعم نمغم 

 معـوهو ايمصحقح.

هق أن ؾمفر رمضون  ه ايمعٌورةؽمٌى مـع ايمشقخ هذ -ايمثوكقي

يمقس هق ايمؽريؿ، وإكام ايمؽريؿ هق اهلل، همشفر رمضون ٓ 

 قى هق اهلل.ل وُيثِ ل وإكام ايمذي ُيعطِ ُيعطِ 

 معؾقم وزمدهل. ىمالم وهذا ىمؾف

 أوؽموط دم ؾموئعي وزييجَم  يمػظيهذه ايمعٌورة هل  ويمؽـ

وهؿ ٓ  ايمؽريؿ، ايمشفر هذا دم اىمثغمً  يرددونو ،اظمٌميكم

دهؿ أن اهلل ْص إكام ومَ ، وذاسمف دم ىمريؿ ايمشفر أنو يؼصدون هب

 غػر ظمـهمقَ  ،دم هذا ايمشفر يتػضؾ فمعم فمٌوده زمؿزيد مـ ايمؽرم

إيامًكو واضمتًوزًمو،  فغػر ظمـ ومومإيامًكو واضمتًوزًمو، ويَ  فمصو

 .عتؼ روموزًمو ىمثغمة مـ ايمـور دم هذا ايمشفرويُ 

 ف.همفق ؾمفر ىمريؿ زمجعؾ اهلل مزيًدا مـ ايمؽرم وايمعطوء همق 
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زمجقاز هذه ايمعٌورة أضمد مـ أهؾ ايمعؾؿ  ومول: هؾ ومول

 ؟ومٌؾؽ

 : ًُ ومول زمجقازهو زمعض جلون ايمػتقى دم ايمعومل كعؿ، ومؾ

 اإلؽمالمل.

 جلـيايمؽقيتقي، و اإلهمتوء دار مثؾ: دار اإلهمتوء اظمٌميي، و

 .اإلؽمالمقي زمويمشٌؽي ايمػتقى

همضقؾي و مصطػك زمـ ايمعدوي، ايمشقخمي اَل ايمعَ همراد: إومـ 

 .اظمغومز صويمح ايمشقخ

 ؟ومول: ظموذا ومويمقا هبذا ايمؼقل

 يمميت ذىمره:ومويمقا ذيمؽ ومؾً: 

 .طمػميي مجؾي (رمضون ىمريؿ)[ ومويمقا: فمٌورة: 9]

 يؽقن زملن يمغغمه يدفمق همؽلكف ،ايمدفموء هبو ؼصديَ  وموئؾفو ويمعؾ 

  .فمؾقف وزمرىمي ىمرم ؾمفر رمضون
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 معـوهو ويؽقن ضمؼقؼتف، فمعم راإلطمٌو هبو ؼصديَ  أن ويؿؽـ

 هذا دم فمٌوده فمعم سمعولم اهلل سمػضؾ ـمِ  حيصؾ فمام اإلطمٌور

 .ايمعظقؿ ايمشفر

 فمـ ايمًمء احلًـ زملكف ىمريؿ، ػمِّ عَ ايمؾغي ايمعرزمقي سمُ ومويمقا: [ 2]

ورمضون مـ إمقر احلًـي، همقجقز إؿمالق هذا ايمقصػ 

 فمؾقف.

 يمقن:ؿ يؼقفُ همَ  ،[ هذه ايمعٌورة صموريي فمعم ؿمريؼي ايمعرب3]

صمقدة  (ِرميؽْ أرض مُ )و .إذا صموء زمويمغقٌ (ىَمُرَم ايمًحوب)

 .ايمـٌوت

أي: يؽقن رمضون دم ضمؼؽ زموًكو  (رمضون ىمريؿ)همؿعـك  

 .ػتح يمؽ همقف أيمقان ايمؽرم وايمعطوءيُ 

ضمقٌ إن ايمؽرم  (اهلل أىمرم)ف: رْ وب فمـفو دم ايمعُ ويمذا جي 

 اإلهلل مطؾؼ فمـ زمون طموص وضمول طموص.
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 رمضون دم اهلل ىمرم زمف دِص ومُ  نإ ًـوضم مجقؾ ذا ومقٌل ه[ 4]

 .ايمؽٌغم ايمؽرم -فمٌوده فمعم

 صحوهبوأ :يأ (ىمرم دار همالن دار) :ايمعرب سمؼقل ىمام

  .ىمرموء

ـ  فمٌد ايمرمحـ همقدة د.ن أكؼؾ ىمالم دم هذا اظمؼوم أ ويطقى رم

 ضمقٌ ومول: ضمػظف اهلل ـ

 (.ىمريؿ رمضون :ومقل صمقاز زموب)

ٌُقاَُتْ  إِنْ }: سمعولم وومول
ٌَوئِرَ  َتـِ ـَْفْقنَ  َمو ىَم رْ  فَمـْفُ  سُم ـُْؽؿْ  ُكَؽػِّ  فَم

 .[39: ايمـًوء] {ىَمِرياًم  ُمْدطَماًل  َوُكْدطِمْؾُؽؿْ  ؽَمقَِّئوسمُِؽؿْ 

ْ }: سمعولم وومول َْرضِ  إلَِم  َيَرْوا َأَومَل ْٕ ٌَْتـَو ىَمؿْ  ا ـْ  همِقَفو َأْك  ىُمؾِّ  ِم

 .[7: ايمشعراء] {ىَمِريؿٍ  َزْوٍج 

ًْ }: سمعولم وومول و وَمويَم َ  {ىَمِريؿٌ  ىمَِتوٌب  إرَِمَ  ُأيْمِؼلَ  إيِنِّ  اظْمََلُ  َيوَأهي 

 .[29: ايمـؿؾ]

 : وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم ايمـٌل دفموء مـ وىمون
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َٓ  إيَِمفَ  َٓ )) ؾِقُؿ، ايْمَعظِقؿُ  اهللُ إِ َٓ  إيَِمفَ  َٓ  احْلَ  ايْمَعْرشِ  َرب   اهللُ إِ

َٓ  إيَِمفَ  َٓ  ايْمَعظِقِؿ، ؿَ  َرب   اهللُ إِ ًَ َْرضِ  َوَرب   اِت قَ ايم ْٕ  َوَرب   ا

 ((.ايْمَؽِريؿِ  ايْمَعْرشِ 

 .خمؾقق وهق ،ىمريؿ زملكف ايمعرش ػَص همقَ 

 : ؼولهم إؾمعري كمقؽم ٕيب ودفمو

ٌْدِ  انْمِػرْ  ايمَؾُفؿَ )) ـِ  اهللِ يمَِع ٌَُف، وَمْقسٍ  زْم  ايْمِؼَقوَميِ  َيْقمَ  َوَأْدطِمْؾفُ  َذْك

 ((.ىَمِرياًم  ُمْدطَماًل 

 اهلل وكٌل يعؼقب اهلل وكٌل ؽمػيق اهلل كٌل ؾملن دم وومول

 : إزمراهقؿ اهلل وكٌل إؽمحوق

ـُ  ايْمَؽِريؿُ )) ـِ  ايْمَؽِريؿِ  ازْم ـِ  ايْمَؽِريؿِ  ازْم ـُ  ُيقؽُمُػ  ،ايْمَؽِريؿِ  ازْم  زْم

ـِ  َيْعُؼقَب  ـِ  إؽِْمَحوَق  زْم اَلمُ  فَمَؾْقِفؿُ  ،إزِْمَراِهقؿَ  زْم ًَ  .((ايم

ـُ  َووَموَل  ٌَوسٍ  ازْم و }: فَم يرٌ :  { فَمْرٌش  َوهَلَ ـُ : {ىَمِريؿٌ } .َهِ ًْ  ضُم

ـِ  َونَماَلءُ  ايمَصـَْعِي،  .ايمَثَؿ

 : همؼول ،ذيمؽ فمـ ايمعدوي زمـ مصطػك ؾمقخـو ؾئِ وؽُم 
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 .اهلل ؾموء إن همقفو زملس ٓ

 .ىمريؿ ؾمفر فمعم مؼٌؾقن هملكتؿ : ويؼقل يطى وىمون

 .ومؾٌل وهووفم أذكوي فؽمؿعتْ 

 ىمؾؿي: صويمحزمـ  يؾمحوسم زمـ ايمرمحـ فمٌد ؾمقخـو وومول

 .همقفو ضمرج ٓ يمؾشفر ػْص وَ  (ىمريؿ)

 ومول: مو طمالصي اظمًليمي؟

 :ومؾً: ٓ ضمرج ذفًمو أن يؼقل اظمًؾؿ ٕطمقف اظمًؾؿ

ٓ ضمرج و (رمضون ىمريؿ) :زمؿـوؽمٌي ؾمفر رمضون اظمٌورك

 .(اهلل أىمرم)زمؼقيمف:  اظمًؾؿ أطمقهد فمؾقف رُ يَ أن 
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 ،غ اهصيبَوأو َب ،إذا أضوٍ اهلافس: )املطأهة اهتاضعة
 ،أو وصى املطافس ،املسيض يأو ُشِف ،ى اجملِوَْقأو َع
 يف ُٔاز زًضاْ،- اهِفطاءأو ست احلائض ُٔأو َط

 (؟وصًٍٔ اإلًطان بقية اهيؤَى َيف
 يؼقل ايمًوئؾ ايمؽريؿ:

 ؾُمػل أو ،اظمجـقن ؾؼَ فمَ  أو ،ايمصٌل غؾَ زمَ  أو ،ايمؽوهمر أؽمؾؿ إذا

  -ًوءػَ رت احلوئض أو ايمـ  فُ أو ؿمَ  ،اظمًوهمر وصؾ أو ،اظمريض

 ؟ايمققم زمؼقي اإلمًوك ؾزمفؿيَ  فؾهم ،دم نور رمضون

 .ؾزمفؿيَ  ايمؽوهمر وايمصٌل واظمجـقن ومؾً:

 همال. ،وأمو اظمًوهمر واظمريض واحلوئض وايمـػًوء

 ومو ؽمٌى ذيمؽ؟ومول: 

 ،عفؿ أمر واضمدهمؼد مَجَ  ،ومؾً: أمو ايمؽوهمر وايمصٌل واظمجـقن

 .أٓ وهق فمدم وصمقب ايمصقم فمؾقفؿ

  .أصويمي ى زمويمصقموؿمَ همويمؽوهمر نمغم خُم  

 ع فمـفام ايمتؽؾقػ ضمتك يٌؾغو.همؼد ُرهمِ  ،صٌل واظمجـقنوأمو ايم
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أمو اظمًوهمر واظمريض واحلوئض وايمـػًوء،  همويمصقوم فمؾقفؿ 

همطروا مجقًعو يمؾعذر وفمؾقفؿ أويمؽـفؿ ومد  ،دم إصؾ همرض

 ايمؼضوء فمـد ايمؼدرة.

ػقد أن ايمؽوهمر إذا أؽمؾؿ وايمصٌل إذا ومول: هؾ مـ مًتـد ي

 زمؼقي يقمفؿ؟ نؿًؽقيُ  -ؾؼَ غ واظمجـقن إذا فمَ ؾَ زمَ 

 شفد هلذا اظمعـك.ومؾً: كعؿ، هـوك ضمديٌ يَ 

 فمقَم زمذىمره. ْؾ َض ػَ ومول: سمَ 

 ذقِّ عَ مُ  زمـً عقِّ زمَ ايمر   فمـ :أطمرج ايمٌخوري ومًؾؿومؾً: 

 : ومويمً

 ومرى إلم فموؾمقراء نمداة وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم ايمـٌل أرؽمؾ

 أصٌح ـومَ  ،يقمف زمؼقي ؿتِ همؾقُ  امػطرً  أصٌح ـمَ )): إكصور

 ((.ؿُص ؾقَ هم صوئاًم 
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 هلؿ وكجعؾ صٌقوكـو، مقِّ َص وكُ  زمعد، كصقمف همؽـو: ومويمً 

 أفمطقـوه ايمطعوم فمعم أضمدهؿ زمؽك همنذا ـ،فْ ايمعِ  مـ عٌيايمؾ  

 .اإلهمطور فمـد يؽقن ضمتك ،ذاك

 ومول: مو وصمف ايمشوهد مـ هذا احلديٌ؟

، همؼد ضمقل صقم فموؾمقراءومؾً: ايمؽالم دم هذا احلديٌ 

  ٌ ض هبذا ا احلديٌ، وهُمرِ و ومٌؾ هذىمون صقم فموؾمقراء مًتح

ـ يـودي دم ر ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ مَ مَ احلديٌ، هملَ 

 أصٌح ـومَ  ،يقمف زمؼقي ؿتِ همؾقُ  امػطرً  أصٌح ـمَ )أكف: ايمـوس 

 (.ؿُص همؾقَ  صوئاًم 

ر زمف ايمـٌل مَ مو أَ  ،همؾق ىمون اإلمًوك طمالل ايمـفور ٓ ومقؿي يمف

 صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ.

وهمر وزمؾقغ ايمصٌل وإهموومي ومول: همام فمالومي هذا زمنؽمالم ايمؽ

 !اظمجـقن؟
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ًٌو زمويمصقوم، همؾام أؽمؾؿ  سيمق فومؾً: ايمؽوهمر ومٌؾ إؽمالم خموؿم

 ،زمؼقي يقمؽ ْؽ ًِ مْ ايمصقوم وأَ  اكقِ  :زمف، همقؼول يمف وًٌ وؿمَ صور خُم 

 .وٓ ومضوء فمؾقؽ

ؾ ؼَ غ أشمـوء ايمـفور، واظمجـقن ايمذي فمَ ؾَ وىمذا ايمصٌل ايمذي زمَ  

 أو أهموق أشمـوء ايمـفور.

 ميد هذا ايمؼقل.ىمذيمؽ: ايمؼقوس ي

 ؼصد؟ومول: أي ومقوس سمَ 

 ومؾً: ومقوس ايمصقم فمعم ايمصالة.

 ومول: ىمقػ ذيمؽ؟

وىمذيمؽ  .مثاًل  ًوفميوهمر أؽمؾؿ ومٌؾ ايمعٌم زمايمؽ ومؾً: يمق أن

مقن زمصالة ايمظفر زَ ؾْ غ ايمصٌل، همفؿ مُ ؾَ وزمَ  ،أهموق اظمجـقن

ٕنؿ أدرىمقا صمزًءا مـ وومً وٕنؿ أؽمؾؿقا دم وومتف، 

 .ايمعٌودة همؾزمتفؿ
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همؼد  ،إذا أؽمؾؿقا أشمـوء ايمـفور دم ؾمفر رمضونهمؽذيمؽ  

 همؾزمفؿ اإلمًوك. ،أدرىمقا صمزًءا مـ وومً فمٌودة ايمصقوم

 فمؾؼ فمعم أمريـ:ومول: أريد أن أُ 

 .ْؾ َض ػَ ومؾً: سمَ 

 ومول: 

 ًٓ  .معؾقم أن ايمصقم يٌدأ مـ ايمػجر ضمتك اظمغرب -أو

همال هموئدة  ،دم وؽمط ايمـفور يمق أمًؽ زمؼقي يقمف ؿَ ؾَ ؽْم ـ أَ همؿَ  

 ر.طَم آومضوء يقم  فمؾقؽ :وإكام كؼقل يمف .اإلمًوك هذا مـ

، همًقؽقن فمؾقف مثاًل  (زمؼقي ايمققم ْؽ ًِ مْ أَ ) :يمق ومؾـو يمف -شموكًقو

 كصػ يقم ٕكف مل ُيؿًؽ مـ ايمػجر إلم اظمغرب.

 .ومعؾقم أكف ٓ يصح أن يصقم كصػ يقم

 ى.ًْ ً مو ومؾـو ؽموزمًؼو أكف فمؾقف ايمؼضوء همَح ٌَ همثَ  

 :رَت ىمَ ومؾً: فمـدي صمقاب فمعم مو ذَ 

 زمذىمره. ْؾ َض ػَ ومول: سمَ 
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 ومؾً: 

 ًٓ هذا  همال هموئدة مـ ،ومقيمؽ: )يمق أمًؽ زمؼقي يقمف -أو

 ر(.طَم آومضوء يقم  فمؾقؽ :اإلمًوك، وإكام كؼقل يمف

 ىمالم نمغم صحقح.

 ومول: ظموذا؟

 ومؾً: يمًٌٌكم: 

 ،ًٌو زمويمصقوم مـ إصؾوؿمَ مل يؽـ خُم  ف[ أكف ومٌؾ إؽمالم9]

 ومتفو؟!وهبو ا مف زمؼضوء فمٌودة ىمون ىموهمًر همؽقػ ُأيمز

ر ايمـٌل صعم مَ و أَ ظمََ  ،[ يمق مل يؽـ إلمًوىمف زمؼقي ايمققم هموئدة2]

 أصٌح ـمَ )ـ يـودي دم ايمـوس زمؼقيمف: )اهلل فمؾقف وؽمؾؿ مَ 

 .((ؿُص همؾقَ  صوئاًم  أصٌح ـومَ  ،يقمف زمؼقي ؿتِ همؾقُ  امػطرً 

ًُ يمؽ دم هذه.ومول: ؽَم   ّؾؿ

ك ٓ إمًو -همام زمول اظمًوهمر واظمريض واحلوئض وايمـػًوء

 فمؾقفؿ؟!
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 ومؾً: ٕنؿ مجقًعو أهمطروا زمويمرطمصي ايمتل هلؿ مـ اهلل.

 .صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿايمـٌل وومد ؽموهمر ايمـوس دم زمون 

ـ وصؾ أشمـوء ىمون يلمر مَ صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ د أكف رِ همؾؿ يَ  

 ايمـفور أن ُيؿًؽ زمؼقي يقمف.

 ـ ؾُمػل أشمـوء ايمـفور أن ُيؿًؽ زمؼقي يقمف.ومل يلمر مَ 

أن  -أشمـوء ايمـفور ػوؽمفوـ ؿمفرت مـ ضمقضفو أو كِ ومل يلمر مَ 

 يقمفو. يُُتًؽ زمؼق

َ شمؿ  متك قفؿ ايمؼضوء وفمؾ ،زموإلمًوك زمؼقي يقمفؿ نرومَ ميُ  مِل

 ؟!ومدورا فمؾقف

وومد  ،دم إصؾ ايمؼضوء ؿهمؽقػ كلمرهؿ زموإلمًوك، وفمؾقف

 ؟!!أهمطروا زمويمرطمصي

 !!زمال مًتـد ٕمريـىمال اهمـؽقن ومد مجعـو فمؾقفؿ 

 ـ ومول زمؼقيمؽ هذا؟ـ ايمعؾامء مَ همفؾ مِ ومول: 
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ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي، وايمشقخ ازمـ زمف  ومؾً: كعؿ، ومول

  رمحفام اهلل. ،فمثقؿكم

 ومول: صمزاك اهلل طمغًما، وزمورك اهلل همقؽ.

 يمؽـ زمؼل يمدَي ؽممال أطمغم.

 زمف. ْؾ َض ػَ ومؾً: سمَ 

غ واظمجـقن إذا ؾَ ومول: أمو ايمؽوهمر إذا أؽمؾؿ وايمصٌل إذا زمَ 

فمؾقفؿ اإلمًوك مع  ؿأنإلم ض ايمػؼفوء همؼد ذهى زمع، ؾؼَ فمَ 

 .ايمؼضوء

 أنؿ ٓ إمًوك فمؾقفؿ وٓ ومضوء.إلم وذهى زمعضفؿ  

 رتفُ ؿمَ  أو اظمًوهمر وصؾ أو اظمريض لؾُمػِ وىمذيمؽ: إذا 

 .: همؼد ومول زمعض ايمػؼفوء زمعدم اإلمًوكوايمـػًوء احلوئض

 وومول همريؼ زموإلمًوك.

 ؟ؾموذة نمغم صحقحي سمرى هذه إومقالهمفؾ 

 أومقال معتػمة، ومول هبو أهؾ فمؾؿ أىموزمر. ومؾً: زمؾ هل



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الثانيمن   

 

85   

 

  ، زمشذوذهويمقس سمضعقًػو هلو وٓ ضمؽاًم  ،يمؽـل ٓ أومقل هبو

 واهلل أفمؾؿ. .ويمؽـ ٓ أرى ايمديمقؾ ُيًعػفو

 ومول: زمورك اهلل همقؽ، ورضمؿ وايمدسمؽ، وصمزاك فمـو ىمؾ طمغم.

 رب ايمعوظمكم، حتً أمرك. مكم يوآومؾً: 
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َُوٍ احلٓى ِع: )املطأهة اهعاشسة ج ثٍ ِضديح 
 ؟(احرتق

 يؼقل ايمًوئؾ:

 ؟شمؿ اضمؼمق ٍِض ؾؿ احلديٌ كَ هؾ فمِ 

ٍ زمػضؾ ِض ٍ واؽمتقى فمعم ؽمقومف، كَ ِض ومؾً: ٓ واهلل، زمؾ كَ 

ئي مِ  طمالل أيمػ وأرزمعشمؿ زمجفقد آٓف ايمعؾامء  ،اهلل وضمػظف

 .فموم

ٍ شمؿ ِض فمؾؿ احلديٌ كَ )ؼصد ايمؼوئؾ زمؿؼقيمي: ومول: موذا يَ 

 ؟(اضمؼمق

 ف ضمؼ، أريد هبو زموؿمؾ.ومؾً: واهلل هذه مؼقيم

فمؾؿ احلديٌ ومد  هق: أن ؿ ايمصحقح هلذه ايمعٌورةفْ همويمػَ 

، يمؽـ زمؼل وعً ومقافمده وأصقيمفهمقُ  ،اىمتؿؾ دم ايمغويمى

 .اخلالف ضمقل زمعض إؾمقوء

 ثؾ موذا؟ومول: مِ 
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ؿ فمعم ؽْ ثؾ زمعض مًوئؾ اظمصطؾح، واحُل ومؾً: مِ 

 إضموديٌ.

 هلذه اظمؼقيمي؟ رطَم أ كهمام اظمعـ ومول:

مـ هذه ايمعٌورة أن فمؾؿ احلديٌ ومد ىمثرت  اوومؾً: ومصد

ـ د هـوك مَ عُ ضمتك مل يَ  ،همقف اظمميمػوت وايمؽتى وايمتحؼقؼوت

 .ضموصؾٍ  همٌوت إمر همقف حتصقَؾ  ،م همقف اجلديددِّ ؼَ يُ 

 ويمذيمؽ يؼقل أضمدهؿ: 

فمـ أؿمؾى مـ فمؾامء احلديٌ دم ىمؾ ايمعومل أن يٌحثقا هلؿ )

عً ومد مُج هموٕضموديٌ  ،ٕن وـمقػتفؿ ومد اكتفً :رطَم آفمؿؾ 

همال ضموصمي يمعؾامء احلديٌ دم  ،ؿ فمؾقفو صحي ووعًػوضُمؽِ و

 .(!!هذا ايمعٌم

 ومول: همفؾ ىمالمف صحقح؟

 ومؾً: زمؾ هق ايمٌوؿمؾ زمعقـف واهلل.

 ومول: ظموذا؟
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 ـؼوطايم ايمؽؾامت ايمٌوؿمؾي اخلوؿمئي دم ههذ ـفم صمقىأُ  ومؾً:

 :ايمتويمقي

 .(إن إضموديٌ ومد مُجعً)[ أمو ومقيمف: 9]

ن جلؿع ف يًعك أكإ :و ومول أضمدهمفذا صحقح واهلل، وم

 إضموديٌ مـ صدور ايمـوس!!

 وهلل احلؿد واظمـي. ،همؼد مُجعً دم زمطقن ايمؽتى

 .ايمٌتي واهلل ٓ ومقؿي يمف هلذا إمرىمره همذِ 

ٌحٌ فمـفو ـ يَ حتتوج مَ  ٓف اظمخطقؿموت ايمتلآيمؽـ زمؼقً 

 يمـقر.رصمفو إلم اوُي 

همال  ،وؿ فمعم إضموديٌ صحي ووعػً ومد ضُمؽِ )[ أمو ومقيمف: 2]

 .عٌم(ضموصمي يمعؾامء احلديٌ دم هذا ايم

 همؼقل زموؿمؾ مردود زموإلمجوع اظمتقؼـ.

 ومول: ىمقػ ذيمؽ يو ؾمقخ؟

 ومؾً: أكو أؽملل وموئؾ هذه ايمعٌورة فمدة أؽمئؾي:
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 ًٓ ضمتك  ،إضموديٌ صحي ووعًػو ؿ فمعمؽَ ايمذي ضَم ـ مَ  -أو

 يؽقن ومد اكتفك دور فمؾامء احلديٌ زمزفمؿؽ؟

 ؟فمعم إضموديٌ ؿؽِ ضُم  فمعم أي ؿمريؼي ومـفٍ -شموكًقو

ايمذيـ هؿ أهؾ ايمصـعي احلديثقي  ،هؾ فمعم ؿمريؼي اظمتؼدمكم 

 ؟وأؽموس فمؾؿ احلديٌ ومودسمف

 أم فمعم ؿمريؼي اظمتلطمريـ؟! 

 ؟ؿ فمعم ىمؾ إضموديٌ زمويمصحي وايمضعػهؾ ضُمؽِ  -شمويمًثو

ؿ فمؾقفو، وزمؼقً ؽَ أم زمؼقً زمعض إضموديٌ ايمتل مل حُيْ  

حح هلو زمعض إضموديٌ دم ضمقز اخلالف زمكم مص

 ومضعػ؟!

ً  ـ يَ مَ  -رازمًعو  ـي إذا مل يقصمد فمؾامء احلديٌ؟!ممح يمؾـوس ايم

 .ص مو ؽمٌؼ دم ىمؾامتخَلِّ مـ همضؾؽ ومول: 

ـي كٌقف صعم اهلل فمؾقف ظ اهلل زمف ؽُم ػِ ؾؿ ضَم ؾؿ احلديٌ فمِ ومؾً: فمِ 

 اهلل زمف أومقال ايمصحوزمي وايمتوزمعكم. ظػِ زمؾ ضَم  ،وؽمؾؿ
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 ،ايمعؾؿ وومقافمدهع ايمعؾامء اظمتؼدمقن أصقل هذا َو وومد وَ 

 ؿقا فمعم مجؾي هوئؾي مـ إضموديٌ وأشمور.ؽَ وضَم 

، ؿ فمؾقفوؽَ آٓف إضموديٌ وأشمور ايمتل مل حُيْ ويمؽـ زمؼقً 

ورة مـ فمؾامء وؿمؾٌي فمؾؿ احلديٌ وهذه حتتوج إلم صمفقد صمٌ

 .دم ىمؾ صمـٌوت إرض

ـي كٌقف صعم اهلل ؽموهؿ دم سمـؼقي ؽُم  ىمؾ َمـوصمزى اهلل طمغًما  

 ؿ.فمؾقف وآيمف وؽمؾ

 ظؽ اهلل زمحػظف.ػِ ومول: صمزاك اهلل طمغًما، وضَم 

 رب ايمعوظمكم، وإيوك. مكم يوآومؾً: 
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: )إخساج اهصكاة قبى املطأهة احلادية َعِشسة
 .ًوعدٓا(

 :ايمػووؾ يؼقل ايمًوئؾ

 هؾ جيقز إطمراج ايمزىموة ومٌؾ مقفمدهو؟

 .ايمصحقح وهق .ايمعؾامء مجفقر  ذيمؽ زمجقاز ومولومؾً: 

 ؿفقر؟ـ طمويمػ اجلومول: مَ 

 ومؾً: طمويمػفؿ اإلموم مويمؽ.

 اجلؿفقر؟ومويمؽ اإلموم ومول: ومو ؽمٌى اخلالف زمكم 

 ومؾً: 

 ومول اإلموم ازمـ رؾمد )احلػقد(:

 يمؾؿًوىمكم؟ واصمى ؼ  ضَم  أو فمٌودة هل هؾ: اخلالف وؽمٌى

 ومٌؾ إطمراصمفو زجُيِ  مل ،زمويمصالة ففوٌَ وؾَم  (فمٌودة) :ومول ـهمؿَ  

 .ايمقومً
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 ومٌؾ إطمراصمفو أصموز ،اظممصمؾي ٌيايمقاصم زموحلؼقق ففوٌَ ؾَم  ـومَ  

 .ايمتطقع صمفي فمعم إصمؾ

 فمـ ايمزىموة سمعجقؾ صمقاز فمعم اجلؿفقر أديمي موومول: 

 مقفمدهو؟

ً  ومؾً  ـي وايمؼقوس.: اؽمتديمقا زمويم

 ًٓ ً   -أو  ـي:ايم

 فمـف اهلل ريض هريرة أيب فمـ :أطمرج ايمٌخوري ومًؾؿ[ 9]

 فمعم فمؿر صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ اهلل رؽمقل زَمَعٌ: ومول

 وايمعٌوس ايمقيمقد، زمـ وطمويمد مجقؾ، ازمـ َمـَع: همؼقؾ ،ايمصدومي

 !!وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل فمؿ

 : صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ اهلل رؽمقل همؼول 

 .اهلل هملنمـوه ،همؼغًما ىمون أكف إٓ مجقؾ ازمـ ؿؼِ ـْ يَ  مو))

ٌَس ومد طمويمًدا، ظؾؿقنسمَ  همنكؽؿ ،طمويمد وأمو   أدرافمف اضمت

 .اهلل ؽمٌقؾ دم دهتُ فمْ وأَ 
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 .((معفو ثؾفوومِ  صدومي، فمؾقف همفل ،يمعٌوسا وأمو

 .((أزمقف؟ ِصـْق ايمرصمؾ فمؿ أن ؾَمَعرَت  أمو فمؿر، يو)): ومول شمؿ

 ومول: مو ايمشوهد مـ احلديٌ؟

ثؾفو )هل فمؾقف صدومي ومِ ) :صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ومقيمفومؾً: 

 .مؼدًمو مـف ذهوطَم أَ  أكف -إوصمف أضمد فمعم -يػقد (معفو(

 ؽملل ايمعٌوس أن ، فمـفزمـ أيب ؿمويمى ريض اهلل فمقم فمـ[ 2]

 ؾ،حَتِ  أن ومٌؾ صدومتف سمعجقؾ دم وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم ايمـٌل

 .ذيمؽ دم يمف صطَم همرَ 

 ومول: مو صحي هذا احلديٌ؟

 ؾ زموإلرؽمول.ومؾً: ُمعَ 

 !ومول: ىمقػ سمًتدل زمف إذن؟

شفد ، يمؽـ يَ زموإلرؽمول ؾ ؽمـدهوإن ُأفمِ هذا احلديٌ ومؾً: 

مًؾؿ مـ ايمذي رواه ايمٌخوري و ،احلديٌ ايمًوزمؼظمعـوه 

 .، ريض اهلل فمـفضمديٌ أيب هريرة
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 ايمؼقوس: -شموكًقو

: ًُ  فمعم ايمؽػورة سمؼديؿ همقجقز اجلقاز، يؼتيض ايمؼقوس ومؾ

 .احِلـٌ

 يمف صموز :يًوهمر أن وأراد يًوهمر، أٓ ضمؾػ ؾمخًصو أن همؾق 

 . ايمًػر دم َيممع أن ومٌؾ رُيؽػِّ  أن

 . مقفمده ضمؾقل ومٌؾ ايمَديـ ومضوء جيقز وىمذيمؽ

 .مقفمدهو ضمؾقل ومٌؾ وةايمزىم أداء همقجقز

 ايمؾصالة مقفمًد  ىمام أن ض معؼمض وومول:يمؽـ يمق افمؼَم ومول: 

ؾزىموة ؾهم ا،حمددً  ا، ويمؾصقم ؾمفرً احمددً  و، ويمؾحٍ زموكً احمددً 

 ٓ سمتؼدم وٓ سمتلطمر؟ ،ىمذيمؽ وومً حمدد

 ػورق.ايمهذا ومقوس مع ومؾً: 

 ومول: ىمقػ ذيمؽ؟

 همفذا حتديد أنمؾٌل. ،: أمو حتديد وومً ايمصقم وايمصالةومؾً

 ومول: ىمقػ ذيمؽ؟
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 ع يمؾؿًوهمر؟ؿْ  واجَل ٌْم ومؾً: أيمقس جيقز ايمؼَ 

 ومول: زمعم.

ص يمؾؿريض واظمًوهمر أن يػطرا طمِّ أيمقس ومد رُ  ،ىمذيمؽومؾً: 

 ر؟طَم دم ؾمفر رمضون ويؼضقو دم أيوم أُ 

 ومول: زمعم.

 ومؾً: همفذا طمروج فمـ احلد ايمعوم.

 ومول: فمـدي مجؾي مـ آفمؼماووت:

 .زمذىمرهو ْؾ َض ػَ ومؾً: سمَ 

 ومول: 

 ًٓ عفو يمؾؿًوهمر أو ايمػطر يمؾؿريض  ايمصالة ومَجْ ٌْم ومَ  -أو

 ؼوس فمؾقف.هذا اؽمتثـوء وٓ ي -واظمًوهمر

 .هذا آؽمتثـوء إكام هق مـ ايمممع -شموكًقو

 ـ أيـ صموء؟!أمو سمؼديؿ ايمزىموة فمـ مقفمدهو همؿِ  
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ؿ يمؽ دم ؾِّ ًَ ـو يمؽ دم ايمصقم وايمصالة، همال كُ ؿْ ؾَ يمق ؽَم  -شمويمًثو

 احلٍ.

 ه آفمؼماووت.ومؾً: فمـدي أصمقزمي فمعم هذ

 .ْؾ َض ػَ ومول: سمَ 

 ومؾً: 

 ًٓ عفو يمؾؿًوهمر أو ايمػطر الة ومَجْ  ايمصٌْم ومَ )ومقيمؽ:  -أو

 .(ؼوس فمؾقفهذا اؽمتثـوء وٓ ي -يمؾؿريض واظمًوهمر

أن  فمؾقف، وإكام أردُت  ايمؼقوس ُت صحقح، وأكو مو ومصدومقل 

َ زمَ أُ  ر مطَم م ىمام دم مجع ايمتؼديؿ، وومد سمُ َد يمؽ أن ايمعٌودة ومد سُمؼَ  كمِّ

  دم ومضوء ايمصقم يمؾؿريض واظمًوهمر.ىمام

هذا آؽمتثـوء إكام هق مـ ايمممع، أمو سمؼديؿ )ومقيمؽ:  -شموكًقو

 (.ـ أيـ صموء؟!ايمزىموة فمـ مقفمدهو همؿِ 

ايمصحقحكم مـ دم ىمام سمؼدم   ،ومؾً: صموء مـ ايمممع أيًضو

 .، ريض اهلل فمـفضمديٌ أيب هريرة
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ؿ ؾِّ ًَ كُ ؿـو يمؽ دم ايمصقم وايمصالة، همال ؾَ يمق ؽَم )ومقيمؽ:  -شمويمًثو

 .(يمؽ دم احلٍ

 ومؾً: هذا صحقح، هملكو ظمو أذت يمؾصقم وايمصالة أردُت 

 يمقس إٓ. ،أن أرضب أمثؾي

 ومول: همام ايمػوئدة مـ سمؼديؿ ايمزىموة ومٌؾ مقفمدهو؟

إذا  ،ومد يؽقن دم ذيمؽ مصؾحي يمؾػؼراء واظمًوىمكم ومؾً:

 هتؿ.زىموأصحوب إمقال إطمراج  ؾَج فمَ 

أو أشمؼؾتف ايمديقن وىمود ؾق اهمؼموـو أن ؾمخًصو اضمؼمق زمقتف هم

ؽمالم إنمـقوء أن إ ك زمف دم ايمًجـ، أيمقس مـ ضمًـؼَ ؾْ يُ 

 ه زمجزء مـ أمقاهلؿ؟يقاؽمق

 ومول: زمعم.

يـف أو أفمطقه مو دوا دَ ؽُم ) :ومؾً: همؾق أكـو ومؾـو يملنمـقوء

 (يشؼمي زمف أشموشًمو يمٌقتف اظمحؼمق، واضمًٌقا هذا مـ زىموسمؽؿ
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وب إمقال أٓ سمرى أن هذا ؽمقؽقن همقف كػع يمؾػؼغم وٕصح

 ؟أيًضو

 ًَ  واهلل، صمزاك اهلل طمغًما. ومول: كعؿ، أضمًـ

 ومؾً: أضمًـ اهلل إيمقؽ، وزمورك همقؽ.

 ومول:  همؾق اهمؼموـو ايمعؽس.

 ومؾً: ىمقػ ذيمؽ؟

ومول: يمق اهمؼموـو أن صوضمى اظمول أطمرج زىموسمف ومٌؾ اظمقعود، 

، أٓ كؽقن شمؿ اضمؼمق مويمف أو همًدت ُتورسمف أو اضمؼمق زرفمف

 زمذيمؽ ومد ـمؾؿـوه؟

 ،: ٓ، وإكام هق دم هذا ايمقومً ؽمقصٌح مـ أهؾ ايمزىموةومؾً

رصمقا يمف ايمزىموة إذا مل جيد وكطؾى مـ أصحوب إمقال أن ُي 

 .ًورسمف أو سمعتدل زمف معقشتفد طَم ًُ مو يَ 
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ر طَم آويمف مول  ،ايمزىموة ـفطمرج فموإذا اضمؼمق مويمف ايمذي أَ  

ؽ اطمصؿ هذه ايمزىموة مـ زىموة مويم :يمف ومؾـو :يعقش مـف

 .ىموة ُتورسمؽ إطمرىمـ ز أور طَم أ

 ًَ ًَ  ومول: أضمًـ ًَ  وأوصمزَت  وأكصػ ، صمزاك اهلل طمغم وزمقـ

ورضمؿ وايمدسمؽ رمحي واؽمعي  ،وأضمًـ اهلل إيمقؽ ،اجلزاء

 وأؽمؽـفو همًقح اجلـون.

 رب ايمعوظمكم. مكم يوآومؾً: 
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وقت إخساج شكاة أوي : )املطأهة اهجاُية َعِشسة
 .(اهفطس

 يؼقل ايمًوئؾ ايمؽريؿ:

 ج زىموة ايمػطر؟وومً إطمرامو أول 

  :ومؾً: إمر واؽمع دم ذيمؽ

 .رمضونهمنن ؾموء أطمرصمفو مـ أول 

 ؾ ايمعقد زمققم أو يقمكم.وإن ؾموء أطمرصمفو ومٌ 

 ومول: مو إهمضؾ دم ذيمؽ؟

 إهمضؾ ايمتلطمغم يمًٌٌكم: :ومؾً: يمؼوئؾ أن يؼقل

 ريض اهلل فمـفام. ،عؾ فمٌد اهلل زمـ فمؿرػِ يمِ  -إول

َ  -ايمثوين ج ومٌؾ طمروج رَ ؿ أن َُتْ ره صعم اهلل فمؾقف وؽمؾمْ ِٕ

 ايمـوس يمؾصالة.

 ودم هذا إؾمورة إلم أنو سممطمر.
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ـظر ايمشخص ظمـ ى احلول، همقَ ًَ ويمؼوئؾ أن يؼقل: زمؾ زمَح 

همنذا رأى أن سملطمغمهو أهمضؾ  :ضمقيمف مـ ايمػؼراء واظمًوىمكم

 عجؾفو.وإٓ همؾقُ  .طمرهومهلؿ همؾق

همعؾ ازمـ فمؿر  ـقى فمومول: وهذا ايمؼوئؾ إطمغم ىمقػ جي

 إمر ايمـٌقي زمنطمراصمفو ومٌؾ ايمصالة؟ ـ، وفمامفريض اهلل فمـ

ريض اهلل فمـفام عؾ ازمـ فمؿر أمو همِ يمؼوئؾ أن يؼقل: ومؾً: 

 .مـف هموصمتفود

همؾقس همقف إٓ  ،وأمو إمر ايمـٌقي زمنطمراصمفو ومٌؾ ايمصالة 

 .احلٌ فمعم ايمتعجقؾ زمنطمراصمفو

همؼد أطمرصمفو ومٌؾ  ،ـ أطمرصمفو ويمق مـ أول رمضونومَ  

 ايمصالة.

 ؟زمورك اهلل همقؽ ،اظمًليميأهؾ ايمعؾؿ دم ومول: مو أومقال 

: اطمتَ  ًُ  ،ًليمي فمعم أومقالاظمهذه يمعؾؿ دم ؾػ أهؾ اومؾ

 طمالصتفو شمالشمي:
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  .قز مـ أول ايمشفرُت -إول

 ضمـقػي وايمشوهمعل. وهق ومقل أيب

 سمصح ومٌؾ رمضون. :زمؾ ومول أزمق ضمـقػي

 ُتقز إٓ ومٌؾ ايمعقد زمققم أو يقمكم. ٓ: أمحد ومول -ايمثوين

 .ومطؾؼً  ايمتعجقؾ جيقز ٓ :مويمؽومول  -ايمثويمٌ

 ومول زمدر ايمديـ ايمعقـل: 

 ديمقؾ همقف( وايمققمكم زمويمققم ذيمؽ ومٌؾ يمدهيو فمؿر ازمـ ىمون)

 .ايمػطر يقم ومٌؾ ايمِػْطَرة سمعجقؾ صمقاز فمعم

  .رمضون أول مـ ايمشوهمعل صمقزه وومد 

 .ضمـقػي أزمق ومول ثؾفومِ 

 يقمكم أو ىمققم إٓ وصمقهبو وومً فمعم مَد ؼَ سمُ  ٓ :أمحد وومول

 .ومطؾؼً  ايمتعجقؾ جيقز ٓ :مويمؽ وومول

دم  طمػم ومول: هؾ صح فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ

 زمدايي إطمراصمفو؟
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 : مل يصح.ومؾً

 ٌعٌيَ  ىمون فمؿر زمـ اهلل فمٌد أن كوهمع، فمـ مويمؽى وَ ومول: رَ 

 أو زمققمكم ايمػطر، ومٌؾ فمـده عؿَ ُُتْ  ايمذي إلم ايمػطر زمزىموة

 .شمالشمي

 ريض اهلل فمـفام. ،ومؾً: هذا مـ همعؾ ازمـ فمؿر

ى ومٌؾ طمروج مدَ أن سمُ  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ لمر هبوي أملومول: 

 فمقد ايمػطر؟ الةصايمـوس إلم 

 ر زمذيمؽ ىمام دم ايمصحقحكم.مَ ومؾً: كعؿ، أَ 

 ويمؽـ يمقس دم هذا حتديد يمٌدايي وومً إطمراصمفو.

 ومول: 

زىموة ايمػطر إطمراج ازمـ فمؿر ريض اهلل فمـفام إن ومول وموئؾ: 

ػ مـ أضمد مـ ايمصحوزمي و شمالشمي، ومل ُيويمَ ومٌؾ ايمعقد زمققمكم أ

  .أٓ يؽقن إمجوفًمو -همقام فمؾؿـو

ً  واسمٌ سوازمـ فمؿر ريض اهلل فمـفام مـ أىمثر ايمـو  ؟ـيفًمو يمؾ
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وإكام هق حمض اصمتفود مـف  ،ومؾً: ٓ واهلل، يمقس إمجوفًمو

ريض اهلل فمـف، وهق اصمتفود ضمًـ مؼٌقل نمغم مردود، يمؽـف 

 م يمعؿقم إمي.زِ ؾْ نمغم مُ 

ؾػ إئؿي ىمام و اطمتَ ظمََ  ،ـ زفمؿمجوفًمو ىمام زفمؿ مَ إىمون  ويمق

 سمرى.

 مو ؽمٌؼ.رم ص خَلِّ مـ همضؾؽ ومول: 

 زهو همريؼ مـ أول رمضون. قَ ومؾً: صَم 

وهؿ ايمشوهمعقي، واحلـػقي فمعم أصؾفؿ زمجقاز سمعجقؾ ايمزىموة 

 ـي أو َيزيد. ًَ ، ويمق زمومٌؾ وومتفو

ٌؾ ر ومويمقا: زمؾ ومٌؾ اخلروج يمصالة ايمعقد أو وموهمريؼ آطَم 

 و ورد فمـ فمٌد اهلل زمـ فمؿر ريض اهلل فمـفام. ايمعقد زمققمكم: ظمِ 

 ايمغدو ومٌؾ ىدَ مَ سمُ  أن اهلل، ؾموء إن واؽمع وذيمؽ: مويمؽ ومولو

 .وزمعده ايمػطر يقم مـ

وزملي رأي َأطَمذ اظمًؾؿ همال صمـوح فمؾقف: يمعدم ورود كص 
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 صحقح سيح دم هذا فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ. 

همفق أهمضؾ يمف ضمتك يًتعكم  ،عقد زمليومفو ومٌؾ ايمصمهمؾق أطمر

 هبو ايمػؼغم فمعم يقم ايمعقد.

 أيًضو. ؾفو أصمزأْت َج ويمق فمَ  

 ك اهلل طمغًما، وزمورك اهلل دم فمؾؿؽ.ومول: صمزا

 ر اهلل يمؽ.ؽَ رب ايمعوظمكم، ؾَم  مكم يوآومؾً: 

 

 

 

 

 

 

 



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الثانيمن   

 

926   

 

س وقت إخساج شكاة ِخآ: )املطأهة اهجاهجة َعِشسة
 .اهفطس(

 يؼقل ايمًوئؾ ايمؽريؿ:

 ً إطمراج زىموة ايمػطر؟ر وومطِم آمو 

 .ومؾً: ومٌؾ اكتفوء يقم ايمعقد

 وأفمـل زمذيمؽ ومٌؾ نمروب ؾمؿس أول يقم مـ ؾمقال. 

 ىمدَ ر صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ أن سمُ مَ وومد أَ  !؟ومول: ىمقػ ذيمؽ

 !ؾصالة؟يمومٌؾ طمروج ايمـوس 

  ً فو ايمـوس ومٌؾ طمروصمفؿ رصمأن ُي  ـي اظمًتحٌيومؾً: ايم

 .يمصالة ايمعقد

قد وومٌؾ صالة اظمغرب مـ أول همنن أطمرصمقهو زمعد صالة ايمع 

 عؾفؿ صحقح، ويمؽـف طمالف إهمضؾ.همػِ  ،يقم مـ ؾمقال
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 ومول ايمـقوي: 

 إلم ايمـوس طمروج ومٌؾ ىمدَ سمُ  أن ايمػطر زمزىموة رمَ أَ ) :ومقيمف

 سملطمغم جيقز ٓ أكف دم واجلؿفقر يمؾشوهمعل ديمقؾ همقف( ايمصالة

 اخلروج ومٌؾ إطمراصمفو إهمضؾ وأن ،ايمعقد يقم فمـ ايمػطرة

 .أفمؾؿ واهلل .عَم َص اظمُ  إلم

 ومول:  ،ومول: ومو ايمعؿؾ دم ضمديٌ ازمـ فمٌوس ريض اهلل فمـفام

 رةفْ ؿمُ  :ايمػطر زىموة صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ اهلل رؽمقل ضرَ همَ )

 أداهو ـمَ  يمؾؿًوىمكم، ؿيعْ وؿمُ  وايمرهمٌ، ايمؾغق مـ يمؾصوئؿ

 همفل ايمصالة زمعد أداهو ـومَ  مؼٌقيمي، زىموة همفل ايمصالة ومٌؾ

 ؟(ايمصدوموت مـ صدومي

 هق ضمديٌ وعقػ. ومؾً:

 ؾتف؟ومول: مو فمِ 
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وهق إلم اجلفويمي  (ٓينقْ اخَل  يدأزمق يز)ومؾً: همقف راٍو يؼول يمف: 

وهمقف  .تحؿؾ ايمتػرد هبذا احلديٌأومرب مـف يمؾتقشمقؼ، وٓ يَ 

 ؿ فمؿقم أمي حمؿد صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ.ؿ هَيُ ؽْ ضُم 

، مل (دمَد ور زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمَص قَ ؽَم )ر يؼول يمف: طَم آراٍو  ؿوشمَ 

 ؼ.شمِّ قَ ؼف ىمٌغم مُ يقشم

 ػ هذا احلديٌ أضمد ومٌؾؽ؟عَ ومول: هؾ َو 

ًُ ومؾً: هذا ٓ يَ   جتل.ضُم  ومد أـمفرُت  ؾزم، مو دم

 .ومول: ويمؽـ يمقطؿئـ ومؾٌل

 أمومل مراًرا. ،ػف ؾمقخـو مصطػك زمـ ايمعدويعَ ومؾً: َو 

 ػف دم ىمتوب يمف؟عَ ومول: هؾ َو 

 ًُ  : أٓ سمؼـع زمـؼقم فمـ ايمشقخ؟!ومؾ

 زموب ايمػوئدة وايمتلىمد. واهلل، ويمؽـ مـ ومول: أومـعُ 

ً  ))ىمتوبػف دم حتؼقؼف عَ ومؾً: َو   (.2/323) ((ـيهمؼف ايم
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 ومٌؾ أداهو َمـ): زمحديٌ ايمػؼفوء مجفقر فَمِؿؾ هؾومول: 

 همفل ايمصالة زمعد أداهو وَمـ مؼٌقيمي، زىموة همفل ايمصالة

 ؟(ايمصدوموت مـ صدومي

 .ىمالومؾً: 

 صالة ومٌؾ إطمراصمفو أن إلم اجلؿفقر ذهى ومول ايمشقىموين: 

 رآطِم  إلم ُتزئ زملنو وصمزمقا همؼط، مًتحى هق إكام قدايمع

 . فمؾقفؿ َيُرد واحلديٌ. ايمػطر يقم

 ضمرام إكف: رؽمالن ازمـ همؼول ايمعقد، يقم فمـ سملطمغمهو وأمو

 سملطمغمهو دم يؽقن أن همقصمى واصمٌي، زىموة ٕنو :زموٓسمػوق

 . وومتفو فمـ ايمصالة إطمراج دم ىمام إشمؿ،

 كظر همػقف( فمؾقفؿ ُرديَ   واحلديٌ: )ايمشقىموين ومقل أمو: ومؾً

 .إصؾ مـ احلديٌ يمضعػ ىمٌغم:

 ومول: مو طمالصي مو ؽمٌؼ مـ همضؾؽ؟

  ً   .ج زىموة ايمػطر دم ؾمفر رمضونرَ ـي اظمًتحٌي أن َُتْ ومؾً: ايم
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همفق ضمًـ:  ،ويمق أطمرصمفو ايمشخص ومٌؾ ايمعقد زمثالشمي أيوم

 .عؾ فمٌد اهلل زمـ فمؿر ريض اهلل فمـفامػِ يمِ 

 .همجوئز أيًضو ،مضونويمق أطمرصمفو دم أي يقم مـ ؾمفر ر 

   ً رصمفو ومٌؾ وإكام ُي  ،ـي أٓ يمطمرهو يمٌعد صالة ايمعقدوايم

 .صالة ايمعقد

حرص فمعم إطمراصمفو ومٌؾ همؾقَ  ،أطمرهو زمعد صالة ايمعقد نْ همنِ  

 .نمروب ؾمؿس يقم ايمعقد

 .وأفمـل زمف ايمققم إول مـ ؾمفر ؾمقال 

شمؿ آهمفق  ،رهو زمعد ايمققم إول مـ ؾمفر ؾمقالطَم أَ  همننْ  

فمؾقف إطمراصمفو مفام ؿمول فمؾقف  ،ىموة ايمػطر دم ذمتفوز ،ذكىمُ 

 ايمزمون.

 فمعم هذا ايمتقوقح وايمٌقون. ومول: صمزاك اهلل طمغًما

 رب ايمعوظمكم، حتً أمرك. مكم يوآومؾً: 
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 .(ٍ صالة اهعيدْلُح: )املطأهة اهسابعة َعِشسة
 يؼقل ايمًوئؾ ايمؽريؿ:

 ؿ صالة ايمعقد؟ؽْ مو ضُم 

 : ًُ  . ايمعؾامء مـ اجلؿفقر فمـد ىمدةمم ؽُمـي ايمعقد صالةومؾ

 .أمحد فمـ وروايي ضمـقػي ٕيب طمالهًمو

 ومول: مو ايمراصمح يمديؽ يو ؾمقخ؟

زمف وٓ أفمتؼد ؽمقاه وٓ أؾمؽ همقف وٓ  ديـ اهللَومؾً: ايمذي أَ 

 ويمقًً واصمٌي. ـي ممىمدةصالة ايمعقد ؽُم  أن -أسمردد

 ـقي صالة ايمعقد؟ومول: مو أديمي اجلؿفقر فمعم ؽُم 

 أن اهلل، ٌقدفمُ  زمـ ؿمؾحي فمـؾؿ أطمرج ايمٌخوري ومًومؾً: 

 ايمرأس، شموئر وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل إلم صموء وأفمرازمق  

  ايمصالة؟ مـ فمقمَ  اهلل ضرَ همَ  موذا ينػِم طْم أَ  ،اهلل رؽمقل يو: همؼول

 .((وؾمقئً  عَ قَ طَ سمَ  أن إٓ اخلؿس ايمصؾقات)): همؼول
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 ـفو ايمـٌل صعم اهللقَ يمٌَ  ،ومؾً: همؾق ىموكً صالة ايمعقد واصمٌي

 فمؾقف وؽمؾؿ يملفمرايب ظمو ؽمليمف.

 أوصمٌقا صالة ايمعقد؟ ـجي مَ ومول: مو ضُم 

 ومؾً: هلؿ مجؾي مـ آؽمتدٓٓت:

: ايمؽقشمر] { َواْكَحرْ  يمَِرزمَِّؽ  هَمَصؾِّ  } [ اؽمتديمقا زمؼقيمف سمعولم:9]

2]. 

وا ايْمِعَدةَ  َويمُِتْؽِؿُؾقا }وزمؼقيمف سمعولم:  ُ  َهَداىُمؿْ  َمو فَمعَم  اهللََ َويمُِتَؽػمِّ

 .[985: ايمٌؼرة] {سَمْشُؽُرونَ  َعَؾُؽؿْ َويمَ 

إولم متعؾؼ زمصالة ايمعقد، وهمقف ديمقؾ ومويمقا: هموٕمر دم أيي 

 فمعم وصمقهبو.

وومويمقا: إمر دم أيي ايمثوكقي يػقد أن ايمتؽٌغم يؽقن دم صالة 

 وهق ديمقؾ فمعم وصمقهبو. ،ايمعقد
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مع  واجلؿعي إٓ قن ايمعقدؾ  َص يُ ٓ [ ومويمقا: ىمون ايمصحوزمي 2]

همدل ذيمؽ فمعم أن صالة  ،قل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿرؽم

 ايمعقد واصمٌي ىموجلؿعي.

ػ فمـ ؾَ ؿ أكف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ََتَ ؾَ [ ومويمقا: ٓ ُيعْ 3]

 رج ومعف ايمصحوزمي إلم ايمصحراء.صالة ايمعقد، زمؾ ىمون َي 

ـ خؾػ يمؾـوس مَ و ريض اهلل فمـف اؽمتَ [ اؽمتديمقا زملن فمؾق  4]

 .ًجد اجلومعيصقم ايمعقد زمويمضعػوء دم اظم

 ؾ ذيمؽ.عَ و همَ ظمََ  ،ويمق ىموكً نمغم واصمٌي 

رصمـ أن َي  وءًر صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ايمـمَ يمقا: أَ [ ومو5]

همؾق  .وصالة اظمرأة دم زمقتفو طمغم هلو مـ اظمًجد .يمصالة ايمعقد

و أمرهـ رؽمقل اهلل صعم اهلل ظمََ  ،مل سمؽـ صالة ايمعقد واصمٌي

 فمؾقف وؽمؾؿ زموخلروج.

 ه آؽمتدٓٓت يو ؾمقخ؟ومول: همام رأيؽ دم هذ

 ومؾً: هذه ىمؾ اؽمتدٓٓت واهقي مردودة.
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 فو؟ـومول: ىمقػ ُُتقى فم

 هملومقل وزموهلل ايمتقهمقؼ: ،فو زمويمؼمسمقىـفم ومؾً: ُأصمقُى 

همؾقس زمٌميح، وإكام  ،يي ؽمقرة ايمؽقشمرآ[ أمو آؽمتدٓل زم9]

 واكحر هلل. ،هلل ؾِّ َص همَ  :مػود أيي

 ٓ يػقد أكف سمؽٌغم وأمو آؽمتدٓل زمؤيي ايمثوكقي: همويمتؽٌغم

ا وْ أَ راد زمف سمؽٌغم ايمـوس إذا رَ . وإكام حيتؿؾ أن يصالة ايمعقد

 هالل ؾمقال.

[ وأمو صالة ايمصحوزمي يمؾعقد مع رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف 2]

 ، همفذا ٓ يػقد ايمقصمقب زمحول.وؽمؾؿ

 ونمويي مو همقف أكف يػقد آؽمتحٌوب. 

مل يتخؾػ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  نُ قْ [ وأمو ىمَ 3]

 ـقتفو.همال يػقد ايمقصمقب، وإكام يػقد سملىمقد ؽُم  ،فمـفو

ـ يصقم زمويمضعػوء، زمـ أيب ؿمويمى مَ  امو اؽمتخالف فمقم [4]

 .همال يػقد وصمقهبو
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ـ يصقم وإكام يػقد أن اإلموم ايمصويمح يًتخؾػ مَ  

إلـمفور صالة ايمعقد ايمتل هل ؾمعغمة مـ ؾمعوئر  :زمويمضعػوء

 اهلل.

وؽمؾؿ ايمـًوء زموخلروج يمصالة  ره صعم اهلل فمؾقفمْ أمو أَ  [5]

ايمـًوء ٓ جيى فمؾقفـ مجعي  ، همفق أمر اؽمتحٌوب: ٕنايمعقد

 وٓ مجوفمي.

صالة اظمرأة دم زمقتفو أهمضؾ مـ صالهتو دم  وأمو ايمؼقل زملن

ًَ  ،اظمًجد  ؿ زمف.ؾَ همغغم صحقح وٓ ُم

 ًُ  زمقتفو دم اظمرأة صالة  سمػضقؾ أضموديٌ)) دم ىمتويب: وومد زمقـ

أكف ٓ يصح ضمديٌ يػقد أن صالة  ((داظمًج دم صالهتو فمعم

 اظمرأة دم زمقتفو أهمضؾ مـ صالهتو دم اظمًجد.

 ؟ومول: مو اخلالصي

واـمى فمؾقفو  ،ـي ممىمدةومؾً: اخلالصي أن صالة ايمعقد ؽُم 

 .ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ضمتك يمؼل رزمف
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 .ـ صالهو همفق مثوب ملصمقرهمؿَ  

 م كػًف ايمثقاب.رَ همؼد ضَم  ،ط دم أدائفورَ ـ همَ ومَ  

 ول: صمزاك اهلل طمغًما، وزمورك اهلل همقؽ.وم

 وإيوىمؿ. ،رب ايمعوظمكم مكم يوآومؾً: 
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ٍ االغتطاي ْلُح: )املطأهة اخلاًطة َعِشسة
 .(هوعيديّ

 يؼقل ايمًوئؾ ايمؽريؿ:

 ؿ آنمتًول دم ايمعقديـ؟ؽْ مو ضُم 

 آنمتًول دم ايمعقديـ أمر مًتحى.ومؾً: 

يٌ دم أكف ً فمـ ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ضمدٌَ ومول: هؾ شمَ 

 ىمون يغتًؾ دم ايمعقديـ؟

 ثًٌ فمـف ذيمؽ.يَ  ومؾً: مل

 ًَ  ؟عتػَم  مُ ـ فموملِ إلم ذيمؽ مِ  ومول: هؾ ؽُمٌؼ

 ومؾً: كعؿ.

 ـ؟ومول: مَ 

 ايمعقديـ دم آنمتًول دم أضمػظ ٓار: زَ ومول اإلموم ايمٌَ  ومؾً:

 .وصحقًح  وضمديثً 

 ومول: أيـ ومول هذا؟
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ؿ: دم ىمتوزمف ايمؼق ،ؾ ذيمؽ فمـف احلوهمظ ازمـ ضمجرؼَ ومؾً: كَ 

 .((ايمؽٌغم ايمراهمعل أضموديٌ َتريٍ دم احلٌغم ايمتؾخقص))

ؾ دم ايمعقديـ مو دامً ًْ ايمغُ  ؽمتحٌوبـ أيـ صموء  اهمؿِ  ومول:

 ؟!ثًٌ فمـ ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿسمَ  إطمٌور مل

مع  مع اإلمجوع، مـ همعؾ ايمصحوزميصموء آؽمتحٌوب ومؾً: 

 مع إضموديٌ اظمرويي فمـ رؽمقل ؾ اجلؿعي،ًْ ايمؼقوس فمعم نمُ 

 اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ وإن ىموكً وعقػي.

ايمصحوزمي ايمؼقل زموؽمتحٌوب  مـ ؿفمـف ًٌَ شمَ  ــ ايمذيمَ  ومول:

 ؟آنمتًول دم ايمعقديـ

، وايمًوئى زمـ  فمقم زمـ أيب ؿمويمى، وفمٌد اهلل زمـ فمؿرومؾً: 

 .، ريض اهلل فمـفؿيزيد

 .أريد كصقص هذه أشمور مـ همضؾؽ :ومول

 ومؾً: 
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: همؼول ،ؾًْ ايمغُ  فمـ - فمـف اهلل ريض - وفمؾق   رصمؾ ؽملل[ 9]

 ًِ ًَ  إن يقم ىمؾ ؾانمت  هق ايمذي ؾًْ ايمغُ  ،ٓ: همؼول !!ؾمئ

 ويقم ايمـحر ويقم فمرهمي ويقم اجلؿعي يقم: ومول .ؾًْ ايمغُ 

 .ايمػطر

 يمؾشوهمعل. ((مإُ ))اكظر 

ىمون يغتًؾ يقم ايمػطر ومٌؾ أن [ فمـ كوهمع أن ازمـ فمؿر 2]

 إلم اظمصعم. يغدو

 يزيد زمـ ايمًوئى رأيً: ايمرمحـ فمٌد زمـ دعْ اجَل  ومول[ 3]

 . اظمصعم إلم رجَي  أن ومٌؾ يغتًؾ

 ويب.يَ رْ يمؾػِ  ((أضمؽوم ايمعقديـ))اكظر 

ؾ اإلمجوع فمعم اؽمتحٌوب آنمتًول دم ؼَ ـ كَ ومول: همؿَ 

 ايمعقديـ؟

 ...وازمـ ايمؼطون، وايمـقوي ومؾً: ازمـ فمٌد ايمػم، وازمـ ُرؾْمد،

 ونمغمهؿ.
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 ومول: همام وومً هذا آنمتًول؟

 .ايمػجر زمعد آنمتًول يؽقن أن ُيًتَحى: ًومؾ

 .ايمعؾؿ أهؾ مـ همريؼ فمـد ذيمؽ صموز ومٌؾف انمتًؾ همنن

 ؟ومول: هؾ هذا آنمتًول يمؾرصمول وايمـًوء

: كعؿ ًُ  ايمعقد، عَم َص رج ظمُ ايمؽؾ َي  : ٕنيمؾرصمول وايمـًوء ،ومؾ

 شفد ايمعقد.وايمؽؾ يَ 

 !!ومول: صمزاك اهلل طمغًما، وزمورك اهلل همقؽ وزادك فمؾاًم وهمضاًل 

 رب ايمعوظمكم، زمورك اهلل همقؽ. يوؽمتجى اومؾً: ايمؾفؿ 
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 يف اإلًاَ خطبَي ٓى: )املطأهة اهطادضة َعِشسة
 .(؟خطبتني أو واحدة خطبة اهعيد

 يؼقل ايمًوئؾ ايمؽريؿ:

 طمطٌتكم؟ أو واضمدة طمطٌي ايمعقد دم اإلموم طىَي  هؾ

: إمر دم ذيمؽ واؽمع ًُ  .ومؾ

 وإومرب إلم كػز أنو طمطٌي واضمدة. 

 ؟قال ايمعؾامء دم هذه اظمًليميومول: مو أوم

 ؾػ أهؾ ايمعؾؿ دم هذه اظمًليمي فمعم ومقيمكم:ومؾً: اطمتَ 

 .طمطٌتكمسمؽقن [ طمطٌي ايمعقد 9]

ؾ ازمـ ضمزم اإلمجوع فمعم ؼَ زمؾ كَ  ،وهق ومقل مجوهغم أهؾ ايمعؾؿ 

 ذيمؽ.

 .[ طمطٌي ايمعقد طمطٌي واضمدة2]

 .وهق ومقل اإلموم ايمصـعوين، وازمـ فمثقؿكم، ومؼٌؾ ايمقادفمل 

 وزمف أومقل.
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زمـص اإلمجوع ايمذي كؼؾف أزمق حمؿد زمـ  فمقمَ  ْؾ َض ػَ سمَ  ومول:

 ضمزم.

  ومؾً:

 :((رزمؤشمو عَم َح اظمُ )) ومول ازمـ ضمزم دم ىمتوزمف اظموسمع ايمـوهمع ايمؼقؿ

 زمقـفام جيؾس ،طمطٌتكم ايمـوس همخطى وموم اإلموم ؿؾَ ؽَم  همنذا))

 .ايمـوس اهمؼمق أُتفام همنذا صمؾًي،

 اإلكصوت جيى وٓ طمطٌي، همؾقًً ايمصالة ومٌؾ ىطَ طَم  همننْ 

 .يمف

 اهلل ؾموء إن كذىمرهو مقاوع دم إٓ ،همقف طمالف ٓ هذا ىمؾ 

 ((.سمعولم

ر ازمـ ضمزم هذه اظمًليمي مـ اظمًوئؾ ايمتل همقفو ىمَ ومول: هؾ ذَ 

 طمالف زمعد هذا اإلمجول؟

 ومؾً: ٓ.

 ن؟وطمطٌي ايمعقد طمطٌت ي اجلؿفقر فمعم أنومول: همام أديم
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  ً  .جلؿعيوايمؼقوس فمعم ا ـي واإلمجوعومؾً: اؽمتديمقا زمويم

[9 ]  ً زموحلديٌ ايمذي أطمرصمف ازمـ ـي: همؼد اؽمتديمقا أمو ايم

 ضمدشمـو: ومول ٓينقْ اخَل  مًؾؿ زمـ إؽمامفمقؾمـ ؿمريؼ  ،فموصم

 فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل طمرج): ومول صموزمر فمـ ايمززمغم، أزمق

 شمؿ ومعدة ومعد شمؿ وموئاًم  همخطى أوحك، أو همطر يقم وؽمؾؿ

 (.وموم

 ومول: هؾ صح احلديٌ؟

 .اصمد   مـؽرا، وصمد   عقػومؾً: زمؾ هق ضمديٌ و

 ومول: مو آهمتف؟

: آهمتف راٍو يؼول يمف:   ًُ  .(ٓينقْ اخَل  مًؾؿ زمـ إؽمامفمقؾ) ومؾ

وومد رواه نمغمه مـ ايمثؼوت فمـ صموزمر زمدون  .وهق وعقػ

 ا.ىمر ايمعقديـ، همدل فمعم أن روايي إؽمامفمقؾ مـؽرة صمد  ذ

 مديمس وومد فمـعـ. (أزمق ايمززمغم) آهمتف ىمذيمؽو

 ؟ومول: هؾ هـوك أضموديٌ أطمرى



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الثانيمن   

 

924   

 

ًْ كعؿ، رُ ومؾً:  ىمؾفو  ،أضموديٌ أطمرىدم هذا ايمٌوب  وي

 ثًٌ مـفو رء ايمٌتي.سمقايمػ ٓ يَ 

ىمؾ إضموديٌ ايمقاردة فمـ رؽمقل اهلل  :ويؿؽــل أن أومقل

ٓ سمصح  -صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ أكف طمطى دم ايمعقد طمطٌتكم

 .زمحول

 ؟عتػَم  مُ وملِ إلم ذيمؽ مـ فمَ  ًَ ؼْ ومول: هؾ ؽُمٌِ 

 ومؾً: كعؿ.

 ـ؟ثؾ مَ ومول: مِ 

ايمشقخ ازمـ فمثقؿكم، وايمشقخ و اإلموم ايمـقوي، ثؾومؾً: مِ 

ايمقادفمل، وايمشقخ مصطػك زمـ ايمعدوي، وايمشقخ مؼٌؾ 

اجلومع ايمعوم دم همؼف ))حمؿد ضمالوة مصـػ ىمتوب 

، وايمشقخ يقؽمػ ايمعزازي مصـػ ىمتوب ((ايمصقوم

، وايمشقخ ىمامل ايمًقد مصـػ ىمتوب ((اظمختٌم ايمػؼفل))

((  ً  ونمغمهؿ. ((ـيصحقح همؼف ايم
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 جي؟ضُم  دم هذا ايمٌوب همفؾ اإلمجوعومول: 

زمد مـ ايمـظر  جي دم ذاسمف، وإكام ٓاإلمجوع يمقس ضُم : ومؾً

دم هذا ٓ  يمديمقؾ اإلمجوع، وىمؾ مو اؽمتديمقا زمف مـ أضموديٌ

 ثًٌ.يَ 

جتف ىمويمؽتوب يمؽوكً ضُم  ،جي دم ذاسمفويمق ىمون اإلمجوع ضُم 

  ً  -راء ايمرصمول وإن اصمتؿعًآي ًقِّ عوذ اهلل أن كُ ومَ  ،ـيوايم

  ً  !!ـيزمويمؼرآن أو ايم

 ومول: همام ومقيمؽ دم ايمؼقوس فمعم اجلؿعي؟

 .ؿ هلؿؾَ ًْ ومؾً: ومقوس ٓ يَ 

َ  ومول:  ؟ومِل

 !عم ايمؽًقف؟فمعم اجلؿعي، ومل يؼقًقا فم ظموذا وموؽمقا ومؾً:

ً  همفؾ كُ  ،ـيض وايمعقد ؽُم ْر شمؿ: اجلؿعي همَ  ـي ًقي ايمػرض زمويم

 دم ايمؼقوس؟!



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الثانيمن   

 

926   

 

زمكم اجلؿعي  رهو ايمػؼفوءىمَ ذَ  ،ؾي مـ ايمػقارقوك مجشمؿ: هـ

 وايمعقد، يؿتـع ايمؼقوس معفو.

فمقَم زمذىمر أومقال أصحوب ايمرأي ايمثوين  ْؾ َض ػَ ومول: سمَ 

 زمويمتػصقؾ.

 ؽ أومقاهلؿ زمويمتػصقؾ:قومؾً: إيم

 :((ايمًالم ؾٌُ ؽُم ))دم ىمتوزمف  ومول ايمصـعوين[ 9]

 ىطَ ىمُخ  وأنو ايمعقد، طمطٌي ممموفمقي فمعم ديمقؾ وهمقف

 وأكف ىموجلؿعي، طمطٌتون أنو همقفو ويمقس ظ،فمْ ووَ  رمْ أَ  ،عؿَ اجُل 

 فمؾقف اهلل صعم - همعؾف مـ ذيمؽ ثًٌيَ  مل ويمعؾف ،زمقـفام يؼعد

 .اجلؿعي فمعم وومقوؽًم  ايمـوس عفـَ َص  وإكام - وؽمؾؿ

 زاد فمعم عتِ ؿْ اظمُ  ايمممح))دم  وومول ازمـ فمثقؿكم[ 2]

  :((عًتؼـِ اظمُ 



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الثانيمن   

 

927   

 

 اهلل رمحفؿ ـ ايمػؼفوء فمؾقف مشك مو هذا (طمطٌتكم): وومقيمف))

 ازمـ أطمرصمف ضمديٌ دم هذا ورد ٕكف اشمـتون: دايمعق طمطٌي أن ـ

 .طمطٌتكم يطى ىمون أكف ـموهره كظر، همقف زمنؽمـود موصمف

ً   دم كظر ـومَ    ،ونمغممهو ايمصحقحكم دم فمؾقفو اظمتػؼ يـايم

 طمطٌي إٓ يطى مل ؿوؽمؾ فمؾقف اهلل صعم ايمـٌل أن يمف سمٌكم

 ايمـًوء إلم فَ صَم قَ سمَ  إولم اخلطٌي أنك أن زمعد يمؽـف واضمدة،

 .ووفمظفـ

 مع همؿحتؿؾ، اخلطٌتكم ممموفمقي دم أصاًل  هذا ـوؾْ عَ صَم  نْ همنِ  

ـّ  ايمـًوء إلم كزل إكام ٕكف زمعقد: أكف  وصقل يمعدم وطمطٌف

 .اضمتامل وهذا .إيمقفـ اخلطٌي

 يصفـ أن أراد ويمؽـ ،وصؾفـ ايمؽالم يؽقن أن وحيتؿؾ

 .((هبـ طموصي زملؾمقوء ووفمظفـ رهـىمَ ذَ  وهلذا :زمخصقصي

 :((جمؿقع ايمػتووى وايمرؽموئؾ))ىمام دم  وومول رمحف اهلل
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 :اشمـتون ايمعقد طمطٌي أن اهلل رمحفؿ ايمػؼفوء فمـد اظمشفقر))

 .هذا دم ورد وعقػ حلديٌ

 فمؾقف اهلل صعم ايمـٌل أن :صحتف فمعم اظمتػؼ احلديٌ دم يمؽـ 

 .واضمدة طمطٌي إٓ يطى مل وؽمؾؿ آيمف وفمعم

 .((واؽمع هذا دم إمر أن وأرصمق 

 رمحف اهلل: ،ث مؼٌؾ ايمقادفملدِّ َح ؾ ايمشقخ اظمُ ئِ وؽُم 

 ن؟وطٌي واضمدة أم طمطٌتهؾ طُمطٌي ايمعقد طم

 -إضموديٌ اظمتؽوشمرة دم صالة ايمعقد ايمصحقحي))هملصموب: 

، وهل أضموديٌ (ايمعقد يى طمطٌطَ وطَم )يمقس همقفو إٓ طمطٌي: 

 مجوفمي مـ ايمصحوزمي.

 .همنن ومول وموئؾ ىمام ومول ايمشقىموين: سمؼوس فمعم اجلؿعي

 فو ديمقؾ  همقواجلؿعي ورد  ،ومقػلهموجلقاب: أن ايمممع سمق
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 يمـٌلى اطَ طَم : ومول ،ريض اهلل سمعولم فمـف رةؿُ ؽَم  زمـ صموزمر فمـ

شمؿ  ،اجلؿعي، طمطٌي وهق وموئؿ وؽمؾؿ وفمعم آيمف فمؾقف اهلل صعم

 رواه مًؾؿ.صمؾس، شمؿ وموم وطمطى ايمثوكقي. 

 .رواه ايمٌخوري فمـفام كحقه، سمعولم وفمـ ازمـ فمؿر ريض اهلل

أكف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  فوصمازمـ مايمذي رواه  احلديٌوأمو 

 ،ؽمامفمقؾ زمـ مًؾؿ اظمؽلإ مـ ؿمريؼ همنكف ،طمطٌتكم طمطى

 وهق وعقػ.

مو صموء زمؾػظ طمطٌي  ،كعؿ ،همويمصحقح أنو طمطٌي واضمدة 

اخلطٌي سمطؾؼ فمعم  أندم ايمؾغي ايمعرزمقي يمؽـ ، واضمدة طمطٌي

  .اخلطٌي ايمقاضمدة

فمعم   وظموذا ٓ يؼقًقن ومًليمي ايمؼقوس فمعم اجلؿعي

فمعم  ووظموذا ٓ يؼقًقن ؟!مو هل إٓ طمطٌي واضمدة ،ايمؽًقف

 واهلل اظمًتعون. ؟!نمغمهو مـ ايمذي ورد همقف طمطٌي واضمدة

 .ايمصحقح أنو طمطٌي واضمدة يمعدم ورود ايمديمقؾ ،هموظمفؿ
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 ـو رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقفٌَ طَ طَم ) :همنذا ومول يمؽ ؾمخص 

طمطٌي ؿ مـف أنو فَ ػْ أم يُ  طمطٌتون ؿ مـف أنوفَ ػْ أيُ  (وؽمؾؿ وآيمف

  ؟واضمدة

ى طمطٌي ايمعقد، شمؿ طَ وطَم )أيًضو: إذا ومول:  رطَم آأمر . هذا أمر

يو )) ع ايمـًوء وذهى همقفمظفـ، وومول هلـ:ؿِ ًْ رأى  أكف مل يُ 

  ((رأيتؽـ أىمثر أهؾ ايمـور همنين ـَ ومْ َد َص سمَ  ،ايمـًوء مَمَ عْ مَ 

َ  :اومويمق ؽثرن سمُ شغم وؽػرن ايمعَ سمَ )) :ومول ؟يو رؽمقل اهلل مِل

ًَ  يمق ،ايمؾعـ  و،ؾمقئً  مـؽ رأت شمؿ ايمدهر، إضمداهـ إلم أضمًـ

ًُ  مو: ومويمً  .((ط  ومَ  اطمغمً  مـؽ رأي

ً فمـ ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف ٌَ كف شمَ إ :ـ يؼقلكتحدى مَ  ،هموظمفؿ

 واهلل اظمًتعون. .وؽمؾؿ أكف طمطى طمطٌتكم يمؾعقد

ر أيًضو اإلموم ىمَ ر ازمـ طمزيؿي، وذَ ىمَ ومد ذَ همنن ومول وموئؾ: إكف 

ر نمغم واضمد مـ ىمَ ، وذَ ((ينزَ خمتٌم اظمُ ))ايمشوهمعل ىمام دم 

 أنو طمطٌتون. -طمصقًصو ايمػؼفوء، اظمميمػكم
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أدري ظموذا مل يتؿًؽ  مو ،أزمق حمؿد ازمـ ضمزمضمتك 

 ؟!زمظوهريتف

 طى طمطٌتكم.: وَي ((عَم َح اظمُ ))همؼول دم 

، شمؿ ذىمر مو يشتؿؾ فمؾقف مـ ايمػؼفٌوب، شمؿ يَ ذىمر ايمٕكف يَ 

 واهلل اظمًتعون. ذىمر إديمي.يَ 

 ًُ  هم
خ: هؾ يصؾ ايمذي يطى طمطٌتكم إلم ضمد ؾ ايمشقئِ

 ايمٌدفمي؟

 إكف مٌتدع. :ٓ كًتطقع أن كؼقل همؼول:

كم أن أطمطى طمطٌتكم وزم زمكم أن ُت غمِّ إذا طُم  أيًضو: وأكو

يطى نمغمي، وأكو أؽمتؿع ٕن ايمذي  :يطى نمغمي، أومقل

 طمطٌي. قورد ه

 ،رضزمي وأطمطٌي  :إذا ومويمقا  ،وارصمعقا أيًضو إلم ىمتى ايمؾغي

 رضزمتكم؟!ؿ أكف رضزمف فَ ػْ ، هؾ يُ رضزمتف رضزمي

 ؿ هذا، واهلل اظمًتعون.فَ ػْ مو يُ 
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 يمف ايمًوئؾ: ومول 

 ايمققم ؽمؿعًهمقؼقل:  ،اجلؿعي ؿع طمطٌيؽميمق : يمق ومول وموئؾ

 مل يؼؾ طمطٌتكم.وطمطٌي اجلؿعي، 

ن اجلؿعي يطى إ :يمؼؾـو ،د إٓ هذارِ يمق مل يَ : ٓ، ومول ايمشقخ

 .هلو طمطٌي واضمدة

رة فمـد مًؾؿ، ودم ؿُ زمـ ؽَم ورد دم ضمديٌ صموزمر  فويمؽـ

ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف  أن -ضمديٌ ازمـ فمؿر فمـد ايمٌخوري

 .((وؽمؾؿ طمطى طمطٌتكم

 ومول: أيـ أصمد ىمالم ايمشقخ مؼٌؾ زمـ هودي؟

 دم سمًجقؾ صقيت فمعم ايمشٌؽي ايمعـؽٌقسمقي. ُتدهومؾً: 

 ص رم مو ؽمٌؼ مـ همضؾؽ.ومول: خَلِّ 

 هؾ سمؽقن ،ؾػ ايمعؾامء دم مًليمي طمطٌي ايمعقداطمتَ ومؾً: 

 ؟طمطٌي واضمدة أو سمؽقن طمطٌتكم
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ن يملضموديٌ ايمقاردة فمـ وهمذهى اجلؿفقر إلم أنو طمطٌت

 .رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ، وومقوؽًمو فمعم اجلؿعي

 .ؾ ازمـ ضمزم اإلمجوعؼَ وومد كَ  

  ًَ  ؿ يمؾجؿفقر زمًمء مـ ذيمؽ.ؾَ وٓ ُي

 ًَ ؿ زمف دم هذه ؾَ هموٕضموديٌ ىمؾفو واهقي، وايمؼقوس نمغم ُم

 مجوع يمقس فمؾقف ديمقؾ.اظمًليمي، واإل

وأؾمفرهؿ ايمصـعوين  ،وومد طمويمػ زمعض ايمعؾامء دم اظمًليمي

 .وازمـ فمثقؿكم ومؼٌؾ ايمقادفمل

وومد يؽقن هـوك نمغمهؿ مـ ايمعؾامء ممـ مل أومػ فمعم  

 أومقاهلؿ.

 ،نويمقس هـوك مو يدل فمعم أنو طمطٌت :همؼول همٓء

 وايمصحقح أنو طمطٌي واضمدة يمظوهر ايمـص.

لن إمر دم اظمًليمي واؽمع، وٓ زمؼطع وهذا مو أومقل زمف، مع ايم

 ب فمعم مـ طمطٌفو طمطٌي واضمدة أو طمطٌتكم.رَ ثَ يُ 
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ومول: صمزاك اهلل طمغًما، ورضمؿ اهلل وايمدسمؽ وأؽمؽـفو أفمورم 

 يؼكم وايمشفداء وايمصوحلكم.دِّ اجلـون مع ايمـٌقكم وايمصِّ 

 رب ايمعوظمكم، زمورك اهلل همقؽ. مكم يوآومؾً: 
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ى اهعيد يف وَّصٓى ُي: )ةاملطأهة اهطابعة َعِشس
 .(؟املصوى أو يف املطجد

 ايمًوئؾ ايمؽريؿ: يؼقل

  ً أو دم  صعَم هؾ صالهتو دم اظمُ  ؟ـي دم صالة ايمعقدمو ايم

 اظمًجد؟

ً  ومؾً:   .صعَم صالة ايمعقد دم اظمُ  أن سُمصعَم  ـيايم

 وهبذا ومول مجوهغم أهؾ ايمعؾؿ. 

 ـ طمويمػفؿ دم ذيمؽ؟ومول: مَ 

 اهلل. ومؾً: اإلموم ايمشوهمعل رمحف

  دم اظمًجد إذا ىمون يًعفؿ.صعَم همذهى إلم أن إهمضؾ أن سمُ 

ومول: هؾ اسمػؼ ايمًودة ايمشوهمعقي فمعم أن صالة ايمعقد سمؽقن دم 

 اظمًجد؟

اظمذهى ايمشوهمعل رأي مقاهمؼ يمرأي دم ومؾً: ٓ، إكام 

 اجلؿفقر.
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 ـقي صالة ايمعقد دم اظمصعم؟: مو أديمي اجلؿفقر فمعم ؽُم ولوم

: ومول ري،ْد اخُل  ؽمعقد أيب فمـ روى ايمٌخوري ومًؾؿومؾً: 

 ايمػطر يقم رجَي  وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل ىمون)

 احلديٌ.( ...عَم َص اظمُ  إلم وإوحك

 إلم اخلروج اؽمتحٌوب فمعم ذا احلديٌهب ًتدلومويمقا: همقُ 

 دم صالهتو مـ أهمضؾ ذيمؽ وأن ،ايمعقد يمصالة ايمصحراء

 مع ؽذيم فمعم وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم ايمـٌل ظمقاـمٌي اظمًجد

 .مًجده همضؾ

وصعم دم  ،همقف زمليمػ صالة وايمصالةُ  ه،ك مًجدَر همؼد سمَ 

 ايمصحراء.

 ومول اإلموم ازمـ ايمؼطون ايمػود: 

ً أن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ طمرج يقم ايمػطر ٌَ وشمَ 

ً   .صعَم إلم اظمُ  -ويقم إوحك  ـي اظمجتؿع فمؾقفو.وهل ايم

 ومول: همام وصمفي اإلموم ايمشوهمعل؟
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 رؽمقل أن ـوغَ ؾَ زمَ )) – سمعولم اهلل رمحف -( وهمعلايمش ومول)ومؾً: 

 إلم ايمعقديـ دم رجَي  ىمون - وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم - اهلل

 ،ايمٌؾدان أهؾ وفمومي زمعده، ىمون ـمَ  وىمذيمؽ .زموظمديـي اظمصعم

 هبؿ صعم ايمًؾػ مـ اأضمًد  أن ٌؾغـويَ  مل همنكف ،مؽي أهؾ إٓ

 .مًجدهؿ دم إٓ افمقًد 

 طمغم احلرام اظمًجد ٕن -ؿأفمؾ سمعولم واهلل -ذيمؽ وأضمًى

 مو همقف إٓ صالة هلؿ يؽقن أن حيٌقا همؾؿ ،ايمدكقو زمؼوع

 .أمؽـفؿ

ًَ  هذه هلؿ ويمقًً ىمون، ومد ٕكف :هذا ومؾً وإكام  دم عيايم

 افمقًد  اقْ ؾَ َص  أفمؾؿفؿ ومل ىمٌغمة، عيؽَم  زمؿؽي ايمٌققت أؿمراف

 .همقف إٓ اؽمتًؼوء وٓ ط  ومَ 

 أر مل ،إفمقود دم يًعفؿ أهؾف مًجد همؽون زمؾد رؿَ فمَ  نْ همنِ 

 ٓ ىمون أكف ويمق .زملس همال طمرصمقا وإن مـف، رصمقنَي  أنؿ
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ًُ  ،همقف إموم هبؿ همصعم يًعفؿ  إفمودة وٓ ذيمؽ، يمف ىمره

 .((فمؾقفؿ

 ومول: همام سمؾخقص ىمالم اإلموم ايمشوهمعل؟

 همؼول:  ،احلوهمظ ازمـ ضمجر ىمالم اإلموم ايمشوهمعل صومؾً: خَلَ 

ًَ و ايمضقؼ فمعم سمدور ايمعؾي أن هذا ومؼته  يمذات ٓ ،عيايم

 فمؿقم ضمصقل اظمطؾقب ٕن :ايمصحراء إلم اخلروج

 .لَم وْ أَ  ىمون أهمضؾقتف مع اظمًجد دم ضمصؾ همنذا ،آصمتامع

 موم ايمشوهمعل ومقي ويمف وصموهتف.ومول: ىمالم اإل

 ويمؽـ مو وصمفي اجلؿفقر؟

 ومؾً: 

 ومول ازمـ ومدامي: 

 صعَم اظمُ  إلم رجَي  ىمون - وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم - ايمـٌل أن  يمـو

 .زمعده اخلؾػوء وىمذيمؽ .مًجده عَد ويَ 
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 ومرزمف، مع إهمضؾ - وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم - ايمـٌل ؼمكيَ  وٓ 

 سمرك ٕمتف ممعيَ  وٓ ده،عْ زمُ  مع ايمـوومص همعؾ ويتؽؾػ

 .ايمػضوئؾ

 - وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم - ايمـٌل زموسمٌوع ركومِ أُ  ومد وٕكـو 

 ،ايمـوومص هق زمف اظملمقر يؽقن أن جيقز وٓ زمف، وآومتداء

 .ايمؽومؾ هق فمـف واظمـفل

 ايمعقد صعم أكف - وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم - ايمـٌل فمـ ـؼؾيُ  ومل 

 .فمذر مـ إٓ زمؿًجده

 ومٌم فمٌم ىمؾ دم ايمـوس همنن: اظمًؾؿكم إمجوع هذا وٕن 

 عيؽَم  مع اظمصعم، دم ايمعقد صؾقنهمقُ  ،عَم َص اظمُ  إلم رصمقنَي 

 .ووقؼف اظمًجد

 مع اظمصعم دم يصقم - وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم - ايمـٌل وىمون 

 دم مـفو أهمضؾ ايمٌقً دم ايمـػؾ وصالة مًجده، ذف

 .ذهمف مع اظمًجد
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 مل مؽي هؾإٓ أ: اإلموم ايمشوهمعلومقل  ـوب فمهمؽقػ جيومول: 

 .مًجدهؿ دم إٓ افمقًد  هبؿ صعم ايمًؾػ مـ اأضمًد  أن ٌؾغـويَ 

 مـ مجؾي وصمقه: هذا ـاجلقاب فمومؾً: 

 ًٓ  ؽ.كحتوج إلم شمٌقت إؽموكقد زمذيم -أو

همؾعؾ ذيمؽ يمػضقؾي ايمصالة  ،ً فمـفؿ همعؾ ذيمؽٌَ يمق شمَ  -شموكًقو

 دم اظمًجد احلرام، همال يؼوس فمؾقف ىمؾ مًجد.

جي دم ذاسمف وٓ هق عؾفؿ يمقس ضُم همػِ  ،ً فمـفؿٌَ يمق شمَ  -شمويمًثو

 إمجوع.

 !سمؼوس اظمًوصمد فمعم اظمًجد احلرام؟ظموذا ٓ  :إن ومقؾ -رازمًعو

هملنمؾى صالسمف همقف  لَم وْ ومؾـو: ومقوؽمفو فمعم اظمًجد ايمـٌقي أَ 

 عؾف سممميع يملمي.وهمِ  ،صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ

و ًً يمق ىموكً ايمعؾي دم وقؼ اظمًجد أو اسمًوفمف، همام  -طموم

ي قصؾً ايمٌؼصؾقا دم اظمًجد، همنذا امتل اظمًجد اظموكع أن يُ 

 ؟دم طمورصمف
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 ع صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ مًجده؟!قؽمِّ وظموذا مل يُ 

ًجد دم زموكف فمؾقف يمق ىموكً ايمعؾي دم وقؼ اظم -ؽمودؽًمو

 .ع زمعد وهموسمف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿؽمِّ ايمصالة وايمًالم، همؼد وُ 

وىمؾ مًجد  ،مًوصمد ييمق اهمؼموـو أن ومريي هبو ؽمٌع -ؽموزمًعو

ن مًجًدا ؾ أؼَ فؾ ُيعْ هموصموء يقم ايمعقد،  ، همقف اجلؿعيصعَم سمُ 

 ؼريي ىمؾفو؟!واضمًدا يؽػل هذه ايم

دم مؽون  قًعومج رج ايمـوسزمويمطٌع ٓ، همؽون ايمٌديؾ أن َي 

 وايمتؼقى ع هلؿ فمعم ايمػِم مَجْ همقؽقن دم ذيمؽ  ،واؽمع واضمد

 وإـمفور يمشعغمة مـ ؾمعوئر اهلل.

 ومول ايمشقىموين: 

ًَ  ايمضقؼ ايمعؾي نُ قْ ىمَ   يمالفمتذار يـتفض ٓ َتؿكم جمرد عيوايم

 إلم اخلروج دم - وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم - زمف ايمتلد فمـ

 - وؽمؾؿ فمؾقف اهلل عمص - زمؿقاـمٌتف آفمؼماف زمعد ،وكيٌَ اجَل 

 .ذيمؽ فمعم
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 دم ايمصالة زمػعؾ ايمعؾي هق ذيمؽ أن فمعم آؽمتدٓل وأمو 

 إلم اخلروج كَر سمَ  يؽقن أن زموضمتامل فمـف همقجوب مؽي، مًجد

 .مؽي أؿمراف يمضقؼ اجلٌوكي

 هؾ هـوك ىمتوب أو زمحٌ دم هذه اظمًليمي؟ومول: 

ث دِّ َح ا دم هذا ايمٌوب، يمؾؿُ ومؾً: كعؿ، هـوك ىمتوب ومقؿ صمد  

 همضقؾي ايمشقخ حمؿد كوس ايمديـ إيمٌوين. ،ٌغمايمؽ

ً   هل عَم َص اظمُ  دم ايمعقديـ صالة))اؽمؿف:   .((ـيايم

 ص مو ؽمٌؼ مـ همضؾؽ.ومول: خَلِّ 

 أخلص أهؿ مو ؽمٌؼ دم ايمـؼوط ايمتويمقي: :ومؾً

 ، دم ايمعراء أو ايمػضوءصعَم ة ايمعقد أن سمُ صال دم إهمضؾ[ 9]

 طمالهًمو يمإلموم ايمشوهمعل.

اظمذهى ايمشوهمعل فمعم ايمؼقل زملويمقيي  [ مل سمتػؼ ىمؾؿي2]

 .صالة ايمعقد دم اظمًجد، وإكام اطمتؾػقا همقام زمقـفؿ
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اإلموم  ،وايمؼقل زمصالهتو دم اظمًجد هق ومقل إموم اظمذهى 

 ايمشوهمعل كػًف.

أن  -ط اإلموم ايمشوهمعل يمصالة ايمعقد دم اظمًجد[ اؾمؼَم 3]

همنذا مل يًعفؿ همويمصالة مؽروهي  .يًع اظمًجد اظمصؾكم

 فمـده.

همصالسمف صحقحي وٓ  ،ـ صعم ايمعقد دم اظمًجد[ همؿَ 4]

 .وإهمضؾ ايمصالة دم ايمعراء أو ايمػضوء أو ايمصحراء .ؾمؽ

 وهق ومقل مجفقر ايمعؾامء.

 .أطمغم ؽممال يمديَ  زمؼل: ومول

 .زمطرضمف ْؾ َض ػَ سمَ : ومؾً

 ؟اظمطر ضمول دم ايمعؿؾ مو: ومول

 دم ايمعقد قاؾ  َص يُ  أن واظمرى يمؾضعػوء صرطَم يُ  وهؾ 

 ايمعقد؟ عَم َص مُ  فمؾقفؿ ُعدزمَ  ذاإ اظمًجد

 .اظمًجد دم ايمعقد ُيصعَم  ايمريح ؾمدة أو اظمطر ضمول دم: ومؾً
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 دم وايمضعػوء زموظمرى يصقم ـمَ  ػؽؾِّ يُ  أن يمإلموم وىمذيمؽ

 اهلل ريض ؿمويمى أيب زمـ فمقم اظمممـكم أمغم ؾعَ همَ  ىمام ،اظمًجد

 .فمـف

ايمعرض وايمٌقون واظمـوومشي  ـومول: صمزاك اهلل طمغًما، فمعم ضمً

 اهلودئي، ورضمؿ اهلل وايمدسمؽ رمحي واؽمعي.

 ظؽ ريب وأىمرمؽ.ػِ رب ايمعوظمكم، ضَم  مكم يوآومؾً: 
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: )صيغ اهتلبريات يف املطـأهة اهجاًِة َعِشسة
 اهعيديّ(.

 يؼقل ايمًوئؾ ايمؽريؿ:

 مو ايمصقغي ايمصحقحي ايمثوزمتي يمؽقػقي ايمتؽٌغم دم ايمعقديـ؟

فمؾقف وآيمف  صعم اهلل اهلل رؽمقل فمـ صقغي سمصح ٓ ومؾً:

 وؽمؾؿ.

  . فمـفؿ اهلل ريض ومول: يمؽـ صح فمـ ايمصحوزمي

 صقغ سمعددت همؼد ،فمـفؿ اهلل ريض ايمصحوزمي فمـ أموومؾً: 

 .فمـفؿ ايمقاردة ايمتؽٌغم

 طمالهموت ُكْحِدث أن يصح وٓ وواؽمع، ومريى هموٕمر 

 .ىمفذه مًليمي زمًٌى ايمعقد يقم وإؾمؽويمقوت

ا واؽمع هذه اظمًليمي دم إمرهمُلفِمقُد مؽرًرا:     .صمد 

ومول: سَمَػَضْؾ فمقَم زمذىمر زمعض صقغ ايمتؽٌغم ايمقاردة فمـ 

 .فمـفؿ اهلل ريض ايمصحوزمي
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ا، وإيمقؽ زمعضفو:  ومؾً: هل ىمثغمة صمد 

 :يؼقٓن -[ ىمون فمٌد اهلل زمـ مًعقد وفمقم زمـ أيب ؿمويمى9]

اهلل أىمػم، اهلل  .اهلل أىمػم، اهلل أىمػم، اهلل أىمػم، ٓ إيمف إٓ اهلل) 

 (.أىمػم، وهلل احلؿد

 يؼقل: -[ وىمون فمٌد اهلل زمـ فمٌوس ريض اهلل فمـفام2]

 أىمػم، اهلل .ّؾ صَم وأَ  أىمػم اهلل ا،ىمٌغمً  أىمػم اهلل ا،ىمٌغمً  أىمػم اهلل) 

 (.احلؿد وهلل

 [ وىمون ؽمؾامن ايمػورد يؼقل: 3]

 أكً ايمؾفؿ -اسمؽٌغمً : ومول أو -.اىمٌغمً  أىمػم اهلل أىمػم، اهلل) 

 أو ويمد، يمؽ ؽقني أو ،صوضمٌي يمؽ سمؽقن أن مـ ّؾ صَم وأَ  أفمعم

 ايمذل مـ ورم يمؽ يؽقن أو ؽ،ؾْ اظمُ  دم ذيؽ يمؽ يؽقن

 (.ارمحـو ايمؾفؿ يمـو، انمػر ايمؾفؿ ا،سمؽٌغمً  هػمِّ وىمَ 

 : ايمـََخعل ريض اهلل فمـف إزمراهقؿ[ وومول 4]
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 رزمُ دُ  دم ايمؼٌؾي مًتؼٌؾ وأضمدهؿ فمرهمي، يقم ؽػمونيُ  ىموكقا

 اهلل أىمػم، اهلل .اهلل إٓ إيمف ٓ أىمػم، اهلل أىمػم، اهلل): ايمصالة

 (.احلؿد وهلل أىمػم،

ومؾً: اكظر هذه أشمور دم ))مصـػ اإلموم ازمـ أيب ؾمقٌي((، 

ــ ايمؽػمى(( يمإلموم ايمٌقفؼل.  ً  ودم ))ايم

 ،شفقرةم صقغي فمعم ايمزمون ومديؿ مـ اظمٌميقن جرَ دَ ومول: 

 : وهل

  .اهلل إٓ إيمف ٓ ،أىمػم اهلل أىمػم اهلل أىمػم اهلل)

 .احلؿد وهلل أىمػم اهلل أىمػم اهلل

 رةؽْ زمُ  اهلل وؽمٌحون ،ىمثغًما هلل واحلؿد ،ىمٌغًما أىمػم اهلل 

 .وأصقاًل 

 ،دهـْ صُم  زّ فمَ وأَ  دهٌْ فمَ  ٌَم وكَ  ،دهفمْ وَ  قَد َص  ،وضمده اهلل إٓ إيمف ٓ 

 .وضمده إضمزاب مزَ وهَ 
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 هرِ ىمَ  ويمق ايمديـ يمف خمؾصكم ،إيوه إٓ كعٌد وٓ ،اهلل إٓ إيمف ٓ 

 .ايمؽوهمرون

 وفمعم ،حمؿد ؽمقدكو آل وفمعم ،حمؿد ؽمقدكو فمعم ؾِّ َص  ايمؾفؿ 

 وفمعم ،حمؿد ؽمقدكو أكصور وفمعم ،حمؿد ؽمقدكو أصحوب

 سمًؾقاًم  ؿؾِّ وؽَم  ،حمؿد ؽمقدكو ذريي وفمعم ،حمؿد ؽمقدكو أزواج

 (.ىمثغًما

 همام احُلْؽؿ دم هذه ايمصقغي؟

 ومؾً: ايمتؽٌغم هبذه ايمصقغي أمر ؽموئغ وصموئز.

 ؿ؟ومول: هؾ ومول هبذه ايمصقغي أضمد مـ أهؾ ايمعؾ

 ومؾً: كعؿ، ومول زمـحقهو اإلموم ايمشوهمعل رمحف اهلل.

 ومول: سَمَػَضْؾ فمقَم زمـص ىمالم ايمشوهمعل.
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 ومؾً: 

 (: -رمحف اهلل سمعولم  -)ومول ايمشوهمعل 

دم  -صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  - رؽمقل اهلل ػَم وايمتؽٌغم ىمام ىمَ ))

اهلل أىمػم اهلل أىمػم )همقٌدأ اإلموم همقؼقل:  (اهلل أىمػم)ايمصالة 

 .ا همحًـو، وإن زاد سمؽٌغمً ضمتك يؼقهلو شمالشمً  (ػماهلل أىم

ا، وؽمٌحون ا، واحلؿد هلل ىمثغمً اهلل أىمػم ىمٌغمً )وإن زاد همؼول:  

اهلل أىمػم، وٓ كعٌد إٓ اهلل خمؾصكم يمف  ،رة وأصقاًل ؽْ اهلل زمُ 

ق َد َص  ،ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ،ايمديـ، ويمق ىمره ايمؽوهمرون

ٓ إيمف إٓ اهلل،  ،م إضمزاب وضمدهزَ  فمٌده، وهَ ٌَم وفمده، وكَ 

 .همحًـ( واهلل أىمػم

ضمى أن يٌدأ ف، نمغم أين أُ ـ ذىمر اهلل أضمٌٌتُ ومو زاد مع هذا مِ  

 .و، وإن اومتٌم فمعم واضمدة أصمزأسمفؼً ًَ زمثالث سمؽٌغمات كَ 

 ،زمويمتؽٌغم أو مل يلِت  ،وإن زمدأ زمًمء مـ ايمذىمر ومٌؾ ايمتؽٌغم 

 ((.همال ىمػورة فمؾقف
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 وآيمف حمؿد ؽمقدكو فمعم وايمًالم ايمصالة ومول: همام ومقيمؽؿ دم 

، ضمقٌ ايمتؽٌغم طمتوم دم وذريتف وأزواصمف وأكصوره وأصحوزمف

 إن اإلموم ايمشوهمعل مل يذىمرهو؟!

 ومؾً: ٓ ضمرج همقفو ايمٌتي.

ومول: أيمقس ايمتؽٌغم ىمام ىمون يؽػم أصحوب رؽمقل اهلل صعم 

 اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ َأْولَم وأضمًـ؟

 ومؾً: يمؼوئؾ أن يؼقل هذا.

 يمؽ.ؤطَمر أن يويمػ دم ذ

 ومول: ومو وصمفي اظُمخويمِػ؟

ومؾً: يؼقل: سمـقفمً وسمعددت صقغ ايمصحوزمي ريض اهلل 

فمـفؿ دم ايمتؽٌغم، ومل جُيِْؿعقا فمعم صقغي واضمدة، همدل فمعم 

عي دم إمر، وىمؾام ىموكً ايمصقغي أؾمؿؾ وأوؽمع ىمون  ًَ ايم

 َأْولَم همويمؼصد ذىمر اهلل.
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ي وايمصقغي ايمتل درج فمؾقفو أهؾ مٌم همقفو ذىمر اهلل، وإووهم

 وآيمف حمؿد ؽمقدكو فمعم وايمًالم ايمصالةإلم ذيمؽ همقفو 

 ف.وذريت وأزواصمف وأكصوره وأصحوزمف

 ومول: صمزاك اهلل ىمؾ طمغم، وزمورك اهلل همقؽ وضَمِػظؽ اهلل.

 ومؾً: آمكم يو رب ايمعوظمكم، وإيوك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الثانيمن   

 

952   

 

ٍ اهتلبري اجلٌاعي ْل: )ُحاملطأهة اهتاضعة َعِشسة
 .يف اهعيديّ(

 يؼقل ايمًوئؾ ايمؽريؿ:

 ؿ ايمتؽٌغم اجلامفمل دم ايمعقديـ؟ؽْ مو ضُم 

ٌ و: إذ ايمغرض مـ ومؾً:  أومؾ أضمقايمف اجلقاز، زمؾ أراه مًتح

ايمتؽٌغم رهمع ايمصقت زمذىمر اهلل سمعولم، وهق آىمد وأؾمد حتؼًؼو 

 دم ايمتؽٌغم اجلامفمل. 

ـْ  أن  -ر مجوفمي مـ اظمعوسيـ مـ فمؾامء احلجوزىمَ ذَ  ومول: يمؽ

 ايمتؽٌغم اجلامفمل زمدفمي.

 .ٌدفمقتف ؾموذ ومرهمقضايمؼقل زمومؾً: 

 ومول: ظموذا؟

 يمقروده فمـ فمدد مـ ايمصحوزمي ريض اهلل فمـفؿ.  ومؾً:

 فمقَم زمام ورد فمـ ايمصحوزمي. ْؾ َض ػَ سمَ  :ومول
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ضمتك ُكْخِرج احُلَقض )فمطقي ريض اهلل فمـفو:  [ سمؼقل أم9]

ن زمتؽٌغمهؿ ـَ طمؾػ ايمـوس، همُقؽػمِّ ، ودم رواه ايمٌخوري (همَقُؽ

ن مع ايممًؾؿ روايي  ـوس.: ُيؽػمِّ

وىمون فمؿر ُيؽػمِّ دم ومٌتف زمِؿـك، همُقؽػمِّ أهؾ اظمًجد، [ 2]

إؽمقاق،  همُقؽػمِّ زمتؽٌغمهؿ أهؾ ِمـك، وُيؽػمِّ زمتؽٌغمهؿ أهؾ

 ٍّ   ِمـك سمؽٌغًما. ضمتك سَمْرسَم

 ٓزمـ اظمـذر. ((إوؽمط))اكظر 

َيرصمون دم  -ىمون ازمـ فمؿر وأزمق هريرة ريض اهلل فمـفام[ و3]

 يؽػمان، وُيؽػمِّ ايمـوس زمتؽٌغممهو.مم إؽمقاق دم أيوم ايمعَ 

أطمٌور ))فَمَؾؼف ايمٌخوري جمزوًمو، ووصؾف ايمػوىمفل دم 

 .((مؽي

ومول: همفؾ صح فمـ نمغم ايمصحوزمي ايمؼقل زمجقاز ايمتؽٌغم 

 اجلامفمل؟

 ذيمؽ مجؾي مـ أشمور.زمومؾً: كعؿ، وردت 
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 فمقَم زمٌعضفو. ْؾ َض ػَ ومول سمَ 

ايمـوس ظمو  ـؽر ازمـ ايمززمغم ريض اهلل فمـف همِعؾاؽمتَ [ 9ومؾً: ]

 . رآهؿ ٓ يؽػمون دم ايمعقد

ً  ))اكظر   يمؾٌقفؼل. ((ــ ايمؽػمىايم

ؾ يمُقَؽػمِّ دم اظمًجد ومول جموهد: أدرىمُتفؿ وإن ايمرصم[ 2]

 ٍّ سَم هبو أهؾ اظمًجد ، شمؿ َيرج ايمصقت إلم أهؾ ايمقادي  همغَمْ

ٍّ ٌؾغ إزمطحضمتك يَ  سَم هبو أهؾ إزمطح ، وإكام أصؾفو مـ  ، همغَمْ

 . رصمؾ واضمد

 .((مصـػ ازمـ أيب ؾمقٌي)) اكظر

وومد ُرِؤي فمٌد اهلل زمـ احلًـ وصمعػر زمـ حمؿد يؽػمان [ 3]

 .يقم ايمعقد، وومد فمؾً أصقاهُتام أصقاَت ايمـوس

 .ويبيَ رْ يمؾػِ  ((ايمعقديـ أضمؽوم))اكظر 

ومول: همفؾ ومول زمجقاز ايمتؽٌغم اجلامفمل أضمد مـ أئؿي اظمذاهى 

 إرزمعي؟
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 وم ايمشوهمعل.ومؾً: كعؿ، ومول زمذيمؽ اإلموم مويمؽ واإلم

 زمـص ىمالمفام.فمقَم  ْؾ َض ػَ ومول: سمَ 

  ومؾً: 

 مويمؽ:اإلموم ومول 

إمر فمـدكو أن ايمتؽٌغم دم أيوم ايمتمميؼ ُدزُمر ايمصؾقات.  

 .((اظمقؿمل))اكظر  وأول ذيمؽ سمؽٌغم اإلموم وايمـوس معف.

 ايمشوهمعل:اإلموم  ومول و

ًُ أن ُيؽػمِّ ايمـوس مجوفميً  ،ا هالل ؾمقالوْ أَ همنذا رَ    أضمٌٌ

زل، دم اظمًجد وإؽمقاق، وايمطرق واظمـو ،َرادىوهمُ 

وأيـ ىموكقا، وأن ُيْظِفروا  ومًوهمريـ ومؼقؿكم، دم ىمؾ ضمول

وا إلم اظُمَصعَم، وزمعد ُد غْ ايمتؽٌغم، وٓ يزايمقن يؽػمون ضمتك يَ 

 شمؿ َيَدفُمقا ايمتؽٌغم.  ،رج اإلموم يمؾصالةايمغدو ضمتك َي 

و احلوج وىمذيمؽ ُأضِمى دم يمقؾي إوحك ظمـ مل حيٍ.  هملم

 .((إم)). اكظر همِذىمره ايمتؾٌقي
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 ومول: هؾ دم هذا ايمٌوب ىمتوب أؽمتطقع أن أؽمتػقد مـف؟

 وومد، اظمًليمي هذه دم  ايمـػع نمويي دم رؽمويمي هـوكومؾً: كعؿ، 

 ايمٌخوري، أيب/ اهلل دم ٕطمل وهل ،ىمثغًما مـفو اؽمتػدت

 .اهلل ضمػظف مًؾؿ، آل فمقم زمـ حمؿقد زمـ حمؿد ايمشقخ

 احلجي ذي وأيوم ايمعقد سمؽٌغمات دم اظمػقد ايمؼقل)) ؽمامهو 

 (.(وايمتمميؼ

 ،ايمعدوي زمـ مصطػك اهلل فمٌد أزمق ؾمقخـو هلو وَمَدم وومد 

 .اهلل ضمػظف

 ـ ايمٌقون.ًْ ك اهلل طمغًما فمعم ضُم ومول: صمزا

 وإيوك. ،رب ايمعوظمكم مكم يوآ: ومؾً
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)ُحْلٍ اهِعي يف املطاجد : املطأهة اهِعشسوْ
 وغريٓا(.

 يؿ:يؼقل ايمًوئؾ ايمؽر

 مو ضُمْؽؿ كعل اظمقً دم اظمًوصمد أو نمغمهو؟

 ومؾً: زمدايًي، ايمـعل هق اإلطمٌور زمؿقت مًؾؿ أو مًؾؿي.

 وضُمْؽؿ ايمـعل أكف مًتحى دم أصح ومقرَم ايمعؾامء.

 ومول: أضمػظ ضمديثكم دم حتريؿ ايمـعل.

 ومؾً: سَمَػَضْؾ زمذىمرمهو.

 ومول: 

 ًٓ  إين :يب اكقذِ مْ سمُ  همال ً  مِ  إذا): ومول ايمقامن زمـ ضمذيػي فمـ -أو

ًُ  همنين :وكعقً  يؽقن أن أطموف  فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل ؽمؿع

 (.ايمـعل فمـ كفَ ـْ يَ  وؽمؾؿ

 ومؾً: هذا وعقػ ٓ َيثًٌ.

 ومول: مو فِمؾتف؟
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. ومل يًؿع ضمذيػي فمـ ز،ٌْ ايمعَ  حيقك زمـ زماللومؾً: يرويف 

 مـف. 

 ومول: 

ضمديٌ ازمـ مًعقد مرهمقفًمو: ))إيوىمؿ وايمـعل همنكف ِمـ  -شموكًقو

 وهؾقي((.فمؿؾ اجل

ا ٓ َيثًٌ.  ومؾً: هذا وعقػ صمد 

 ومول: مو فمؾتف؟

 ومؾً: ُأفِمؾ زمعؾتكم:

 ايمقومػ فمعم ازمـ مًعقد، ريض اهلل فمـف. -إُولم 

ا. -ايمثوكقي  سَمَػَرَد زمروايتف مقؿقن إفمقر، وهق وعقػ صمد 

ومؾً: وزموجلؿؾي، ٓ يصح دم زموب ايمـفل فمـ كعل اظمقً 

 ضمديٌ.

ًٌَ فمـ رؽمقل اهلل ص عم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ مو يػقد ومول: هؾ شَم

 اؽمتحٌوب ايمـعل ىمام ذىمرَت؟
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ومؾً: كعؿ، همؼد َكَعك ايمـٌل  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ايمـجوَر ظمو 

 موت، وىَمػَم فمؾقف أرزمع سمؽٌغمات. ىمام دم ايمصحقحكم.

وموت رصمؾ َمرة، وموسمً امرأة ىموكً سمـظػ اظمًجد، 

 وصعم ايمصحوزمي فمؾقفام، ومل ُيػموا ايمـٌل فمؾقف ايمصالة

 وايمًالم، همعوسمٌفؿ زمؼقيمف: ))أهمال آذكتؿقين؟!((.

 ومول: صح هذا؟

 ومؾً: كعؿ، أمو ضمديٌ ايمرصمؾ همػل صحقح ايمٌخوري.

وأمو ضمديٌ اظمرأة ايمتل ىموكً سمـظػ اظمًجد، همػل 

 ايمصحقحكم.

ا، همقفو أن ايمـٌل صعم اهلل  وهـوك أضموديٌ أطمرى ىمثغمة صمد 

 فمؾقف وؽمؾؿ كعك أصحوزمف ظمو موسمقا.

ًٌَ  ايمؼقل زمجقاز ايمـعل فمـ أضمد مـ ايمًؾػ؟ ومول: همفؾ شَم

 ومؾً: كعؿ.
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همفذا أزمق زمؽر ريض اهلل فمـف يػم ايمصحوزمي زمؿقت رؽمقل اهلل 

 صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ظمو موت، وهذا َكْعل.

ن  فمعم اظمـػم. -وومد َكَعك فمؿر زمـ اخلطوب ايمـعامن زمـ ُمَؼرِّ

 ومول: أيمقس أشمر فمؿر هذا مـؼطًعو؟

 ومؾً: مو ؽمٌى اكؼطوفمف فمـدك؟

 ل: يمؽقكف مـ روايي ؽمعقد زمـ اظُمًقِّى فمـ فمؿر.ومو

ومؾً: ؽمعقد مل َيًؿع مـ فمؿر دم أصح ومقرَم ايمعؾامء إٓ كعقف 

ن.  ايمـعامن زمـ ُمَؼرِّ

 وىمون ازمـ ؽمغميـ وايمـََخعل يريون صمقاز ايمـعل.

 ومول: همام أديمي َمـ َمـَع ايمـفل مـ ايمعؾامء؟

 ومؾً: هلؿ مجؾي مـ إديمي:

 تل همقفو ايمـفل فمـ ايمـعل.[ اؽمتديمقا زموٕضموديٌ ايم9]

 ومول: وهل وعقػي ىمام ؽمٌؼ.

. ًَ  ومؾً: أضمًـ
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 [ اؽمتديمقا زمٌعض أشمور فمـ ايمًؾػ دم مـع ذيمؽ.2]

 ومؾً: وهل اصمتفودات، وومقل نمغم اظمعصقم يمقس ضُمجي.

[ ومويمقا: إذا ومؾـو زمجقاز ايمـعل، همرزمام َكَعك ايمـوس زمـعل 3]

 اجلوهؾقي، همؽون َمـْعف مـ زموب ؽمد ايمذريعي.

 ذا ىمالم زموؿمؾ ٓ ومقؿي يمف.ومؾً: وه

واحلؼ أن ُكَعؾِّؿ ايمـوس ايمـعل ايمصحقح، وٓ كؿـعف: همؾق ىمون 

 ايمصقاب َمـْعف ظَمَـَعف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ.

 ومول: همام َكْعل اجلوهؾقي ايمذي ومصدوه؟

ومؾً: هق ايمـعل ايمذي همقف صقوح وفمقيؾ وسمػوطمر 

زموٕضمًوب وإكًوب، وسمعديد يمؾػضوئؾ زمـقع مـ ايمغؾق 

 .وايمؽذب

 ومول: همفؾ جيقز ايمثـوء فمعم اظمقً فمـد كعقف؟

 ومؾً: كعؿ، جيقز.

 ىملن سمؼقل: سُمقدم ايمققم رصمؾ صويمح، وهق همالن زمـ همالن.  
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أو أن يؿقت فَمومِل مثاًل، همتؼقل: سُمقدم ايمققم همضقؾي ايمشقخ 

 ايمَعومِل همالن زمـ همالن.

 ومول: مو مًتـدك فمعم ُتقيز ذيمؽ؟

رؽمقل اهلل صعم  ومؾً: مًتـدي أكف ظمو موت ايمـجور، ومول

 ؿَ ؾُ همفَ  احلٌش، مـ صويمح رصمؾ ايمققم قدمسمُ اهلل فمؾقف وؽمؾؿ: ))

 ((.فمؾقف قاؾ  همَص 

ومول: همفؾ جيقز ايمـعل دم اجلرائد، وفمػم ايمـً أو 

 ايمػضوئقوت؟

 ومؾً: ايمـعل صموئز زمؽؾ ايمقؽموئؾ.

ص مو ؽمٌؼ.  ومول: خَلِّ

 ومؾً: اطمَتؾػ ايمعؾامء دم ضمؽؿ ايمـعل:

 همؿـفؿ َمـ ومول زموؽمتحٌوزمف.

 مـفؿ َمـ ومول زمجقازه.و 

 ومـفؿ َمـ ومول زمؿـعف وىمراهتف. 
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وآؽمتحٌوب هق ايمراصمح: يمِِػعؾ ايمرؽمقل صعم اهلل فمؾقف 

 وؽمؾؿ وأصحوزمف.

 وجيقز ايمـعل فمػم ىمؾ ايمقؽموئؾ احلديثي.

ويؽقن ايمـعل زمليمػوظ زمعقدة فمـ كعل اجلوهؾقي، همال يؽقن  

همقف سمػوطمر زموٕضمًوب وٓ ىمذب أو نمؾق، وٓ وجقٍ 

ط وسمعديد.وزمؽوء مصح خ  ًَ  قب زمعقيؾ وسَم

 ومول: اذىمر يمـو زمعض ايمصقغ ايمتل كذىمرهو فمـد ايمـعل.

 ومؾً: إيمقؽ زمعض ايمصقغ:

 [ سُمقذم احلوج أو إؽمتوذ أو ايمدىمتقر، همالن زمـ همالن.9]

 [ سُمقدم إلم رمحي اهلل سمعولم همالن زمـ همالن.2]

 [ اكَتؼؾ إلم رمحي اهلل سمعولم همالن زمـ همالن.3]

 ػؼغم إلم اهلل سمعولم، همالن زمـ همالن.[ سُمقدم ايمعٌد ايم4] 

 ومول: هؾ جيقز أن كؼقل: )اظمرضمقم( أو )إلم رمحي اهلل(؟

 ومؾً: كعؿ،  ذيمؽ صموئز.



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الثانيمن   

 

964   

 

 ومول: أيمقس هذا مـ ايمغقى، وٓ َيعؾؿ ايمغقى إلم اهلل؟

ـ ـمــو  ًْ ومؾً: يمقس هذا مـ ايمغقى، وإكام هق مـ زموب ضُم

 زموهلل.

 ومول: هؾ هـوك ىمتى سمـصح هبو دم مًليمي ايمـعل؟

 ومؾً: كعؿ.

 ًٓ ىمتوب ))ايمـعل ومو يتعؾؼ زمف، وضُمْؽؿ ايمـعل دم  -أو

 اظمًوصمد((. 

 يمػضقؾي ايمشقخ أيب أويس ايمؽردي، أذف زمـ كٌم. 

ث/ مصطػك زمـ ايمعدوي.  وومد وَمَدم يمف ؾمقخـو اظُمَحدِّ

 ىمتوب ))ايمـعل وصقره اظمعوسة((. -شموكًقو

 يمػضقؾي ايمشقخ طمويمد زمـ فمٌد اهلل اظمصؾح.

  طمغًما، وزمورك اهلل همقؽ، ورضمؿ اهلل وايمدسمؽ.ومول: صمزاك اهلل

 ومؾً: آمكم يو رب ايمعوظمكم، زمورك اهلل همقؽ.
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 اخلوُتي

ًُ زمػضؾ اهلل مـ  وهبذا ايمؼدر مـ اظمـوومشوت أىمقن ومد اكتفق

 ، مـ ؽمؾًؾتل: )مـوومشوت فمؾؿقي هودئي(.اظمجؾد ايمثوين

 واهللَ أؽملل أن يتؼٌؾفو مـل زمَؼٌقل ضمًـ.

ًـوت أمل، وأن ُيًؽـفو همًقح وأن جيعؾفو دم مقزان ضم 

ديؼكم وايمشفداء وايمصوحلكم،  اجلـون مع ايمـٌقكم وايمصِّ

ـ أويمئؽ رهمقًؼو. ًُ  وضَم

 وأن ُيٌورك دم فمؿر أيب، وأن يقهمؼـو وإيوه يمؾخغمات.

 وأن حَيػظ زوصمتل مـ ىمؾ ؽمقء ومؽروه. 

وأود دم ايمـفويي أن أزمكم يمؾؼراء ايمؽرام دم ىمؾ صمـٌوت 

ٔراء ايمػؼفقي إكام أفمروف وٓ أن مو أطمتوره مـ ا -إرض

 أهمروف.

ًٌو، وهذا ذف رم.   همَؿـ َأطَمذ زمف هملهاًل ومرضم
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وَمـ مل يلطمذ زمف وَأطَمذ زمؼقل زمعض أهؾ ايمعؾؿ، همال سمثريى  

فمؾقف ايمٌتي، مو دام ومد َأطَمذ فمـ هَمْفؿ واومتـوع، ويمقس فمـ هقى 

.  وسَمَشفٍّ

 -إرض صمـٌوت دم ايمعؾؿ ؿمالب مـ إطمقاين ىمؾ وأدفمق

 .سمعولم اهلل إلم وايمدفمقة ايمممفمل ايمعؾؿ فمعم ٌولاإلوم إلم

 وأن ايمػؼراء يًوكد أن اظمًؾؿكم مـ نمـل ىمؾ مـ وأؿمؾى 

 يمؾرصمؾ ايمصويمح اظمول همـِعؿ ايمعؾؿ، ؿمؾٌي مـ إطمقاكف يقاد

 .ايمصويمح

 آيمف وفمعم ،حمؿد ؽمقدكو فمعم وزَموَرك وؽَمَؾؿ اهلل وَصعَم   

 .أمجعكم وأصحوزمف وأزواصمف

 .كمايمعوظم رب هلل واحلؿد
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 . رصمى آل حمؿقد زمـ أمحد: واظمحؼؼ ايمٌوضمٌ زمقده وىمتٌف

  (.هـ9442) مُجودى أطمرة( 99)

 . آشمـكم يقم صٌقحي دم

 (.م2229/همػماير/9) اظمقاهمؼ

زمؼريي طمويمد زمـ ايمقيمقد ـ مرىمز مـشلة أزمق فمؿر ـ ؽمفؾ 

 احلًقـقي ـ حموهمظي ايمممومقي ـ مجفقريي مٌم ايمعرزمقي.

 29229263228اهلوسمػ: 

 29552537622اسمس أب: ايمق
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 َمٗمدَمة اظم٠ميمػ

 .ؽمقل اهللاحلٚمد هلل، وايمِمالة وايمسالم فمعم ر

 وزمٔمد: 

همٜمذا هق اظمجٙمد ايمثايمث َمـ ؽمٙمسٙمتل اجلديدة، ايمتل حتت 

 فمٛمقان: )َمٛماومُمات فمٙمٚمٝمة هادئة(.

ر همٝمٜما َمـ أؽمٙمقب اخلْماب ايمديٛمل، زمحٝمث ٓ  أردُت أن ُأؿمقِّ

 ي٘مقن طمْمازًما يمٝمس همٝمف َمروٞمة.

وإٞمام أردُت أن أٞماومش ايمٗمراء يمٝمس َمـ زماب إومٛمافمٜمؿ زمرأيل،  

 سمقصٙمُت هلذه ايمٛمتٝمجة. وإٞمام َمـ زماب زمٝمان ىمٝمػ

 وأود أن ُأزمكم يمٙمٗمراء أن هذه اظمٛماومُمات اهمؼماوٝمة دم أنمٙمبٜما. 

 . رم عُ ْد ٝمَ همٙمْ  ،ٞمٖمًٔما رؽمايمتل دم َوصَمد وََمـ

 همٙمٝمبٌمين ايمديمٝمؾ، َمٔمرهمة أهؾ َمـ وىمان طمٙماًل  همٝمٜما َوصَمد وََمـ

 .وفمٝمبل زمخْمئل
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 .ضمال ىمؾ فمعم هلل واحلٚمد 

ن ُيدطمٙمٜما ايمٖمردوس واهللَ أؽمٟمل أن يرضمؿ أَمل رمحة واؽمٔمة، وأ

 إفمعم َمـ اجلٛمة.

 وأزواصمف آيمف وفمعم ،حمٚمد ؽمٝمدٞما فمعم وزَماَرك وؽَمَٙمؿ اهلل وَصعَم  

 .أمجٔمكم وأصحازمف

 .ايمٔماظمكم رب هلل واحلٚمد

 رصمب آل حمٚمقد زمـ أمحد: اظمحٗمؼ ايمباضمث زمٝمده وىمتبف

  (.هـ7442( رصمب )77) 

 . شمٛمكمٓا يقم صبٝمحة دم

 (.م2227/َمارس/7) اظمقاهمؼ

 احلسٝمٛمٝمة ؽمٜمؾ ـ فمٚمر أزمق َمٛمُمٟمة َمرىمز ـ ايمقيمٝمد زمـ طمايمد يةزمٗمر

 .ايمٔمرزمٝمة َمٌم مجٜمقرية ـ ايمممومٝمة حماهمٓمة ـ

 27227263228: اهلاسمػ

 27552537622: أب ايمقاسمس
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[ مطأل٘ علنٔ٘ 02َتكسأ يف ٍرا اجلصء مياقش٘ ]
 مياقش٘ ٍادئ٘ ٍادف٘:

 دم صالهتا فمعم زمٝمتٜما دم اظمرأة صالة سمٖمّمٝمؾ  أضماديث[ 7] 

 .ظمسجدا

 .ة((ٓ افمت٘ماف إٓ دم اظمساصمد ايمثالشم))[ صحة ضمديث: 2]

 .وشمقازمف آفمت٘ماف ؿ٘مْ وضُم  يمالفمت٘ماف، زَمـ أومؾ[ 3]

 .رْد ايمٗمَ  يمٝمٙمة دم ايمقارد ايمدفماء صحة[ 4]

 [ خمايمٖمة ايمْمريؼ دم ايمٔمٝمديـ.5]

 .ايمٔمٝمد صالة دم ايمت٘مبغمات َمع إيدي عهمْ رَ [ 6]

 ايمٗمراءة طمٙمػ اإلَمام. [7]

 .ايمٗمرآن سمٔمٙمٝمؿ فمعم إصمرة أطمذ ؿ٘مْ ضُم [ 8]

 .ؾمقال َمـ ايمست صٝمام [9]

 .زماظمال ايمتٔمزير ؿ٘مْ ضُم [ 72]

 .ايمقوقء ٛمٗمضيَ  رىمَ ايمَذ  س  َمَ  هؾ[ 77]
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  وإوحك(. ل ايمٔمٝمد )ايمٖمْمرسمٙمخٝمص أفمامل يقَمَ  [72]

 وايمُمْمرٞمج، )ايمْماويمة(زمايمٛمردؾمغم ايمٙمٔمب ؿ٘مْ ضُم [ 73]

 ...ايمبٙمٝماردو و وايمباليستٝمُمـ، وايم٘مقسمُمٝمٛمة، وايمدوَمٝمٛمق،

 .اإليم٘مؼموٞمٝمة إيمٔماب َمـ ونمغمها

 .((ٕزمٝمؽ وَمايمؽ أٞمت)): ضمديث ضمقل ايم٘مالم[ 74]

 يـ.ضم٘مؿ صٝمقان ايمٔمزاء ٓؽمتٗمبال اظُمَٔمزِّ  [75]

 .ىمحقل فمعم اظمحتقية ايمٔمْمقر اؽمتٔمامل [76]

 .ايمتقاصؾ َمقاومع فمعم صقرهتا اظمرأة عْو وَ  [77]

 .ايمِمٖمقف يمتسقية اظمساصمد دم ْمقطووع اخل ؿ٘مْ ضُم  [78]

 ايمقوقء صحة دم وأشمره زماظمٛماىمغم، إـماهمر ؿمالء [79]

 .ؾْس وايمٕمُ 

 فمعم إصمرة ذطْم وأَ  اظمآسمؿ، دم ايم٘مريؿ ايمٗمرآن ومراءة [22]

 .ذيمؽ
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 يف املسأٗ صالٗ تفضٔل  أحادٓح: )املطأل٘ األّىل
 .(املطجد يف صالتَا علٙ بٔتَا

 يٗمقل ايمسائؾ ايم٘مريؿ:

 ،هؾ صح فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أي ضمديث

 يٖمٝمد أن صالة اظمرأة دم زمٝمتٜما أهمّمؾ َمـ صالهتا دم اظمسجد؟

 .فَمٙمِٚمُت همٝمام  دم ذيمؽ ضمديث ومٙمت: مل يِمح

 أضماديث ايمباب ىمٙمٜما؟ ٗمٗمَت ومال: هؾ ضَم 

، وهؾ جيقز رم أن أسم٘مٙمؿ دم َمسٟميمة ٜماضمٗمٗمتُ  ومٙمت: إي واهلل

 ومبؾ أن أزمحثٜما زمحًثا َمتٗمٛمًا؟!

 ومال: دم أي َم٘مان أصمد هذا ايمتحٗمٝمؼ َمـ همّمٙمؽ؟

 سمٖمّمٝمؾ أضماديث))دم رؽمايمة رم حتت فمٛمقان:  ومٙمت:

 .((اظمسجد دم صالهتا فمعم زمٝمتٜما دم اظمرأة صالة 

 ؟ٔمتػَم  َمُ املِ إلم ذيمؽ َمـ فمَ  ومال: هؾ ؽُمبٗمَت 

 ومٙمت: ٞمٔمؿ.
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 ؟ؽمبٗمؽ ـومال: َمَ 

 ومٙمت: اإلَمام ازمـ طمزيٚمة، وايمُمٝمخ َمِمْمٖمك زمـ ايمٔمدوي.

 ا.َمع زمٝمان فمٙمٙمٜم ،فمقَم زمذىمر أزمرز أضماديث ايمباب ْؾ َّم ٖمَ ومال: سمَ 

 ومٙمت: 

طمغم )) أم ؽمٙمٚمة ريض اهلل فمٛمٜما َمرهمقفًما: [ ضمديث7]

 .((َمساصمد ايمٛمساء ومٔمر زمٝمقهتـ

 همٝمف فمٙمتان:

 .ػ َدَراج زمـ ؽَمْٚمٔمان أيب ايمَسْٚمحٔمْ َو  -إولم

 .صمٜمايمة ايمسائب َمقلم أم ؽمٙمٚمة -ايمثاٞمٝمة

 ازمـ فمٚمر ريض اهلل فمٛمٜمام َمرهمقفًما:  [ ضمديث2]

 .((هلـ طمغم وزمٝمقهتـ اظمساصمد، ٞمساءىمؿ متٛمٔمقا ٓ))

 همٝمف فمٙمتان:

وزمكم ازمـ فمٚمر،  ضمبٝمب زمـ أيب شمازمتآٞمٗمْماع زمكم  -إولم

 إذ هق َمديمس. ضمبٝمب ةفمٛمٔمٛمَمع 
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اٞمٖمراد ضمبٝمب زمزيادة )وزمٝمقهتـ طمغم هلـ( دون ؽمائر  -ايمثاٞمٝمة

: ىمٛماهمع َمقٓه، وؽمامل أصحاب ازمـ فمٚمر ايمثٗمات إشمبات

 ونمغمهؿ. ...ػْم زمـ صَم ازمٛمف، وجماهد 

 .ثبت زمحالٓ سمَ  ،هذه زيادة ؾماذةهمت٘مقن 

 َمرهمقفًما: ،ضمديث فمبد اهلل زمـ َمسٔمقد ريض اهلل فمٛمٜمام[  3]

إن اظمرأة فمقرة، هم١مذا طمرصمت اؽمتممهمٜما ايمُمٝمْمان، وأومرب ))

 .((َما سم٘مقن َمـ وصمف رهبا وهل دم ومٔمر زمٝمتٜما

 :فمٙمؾشمالث وهمٝمف 

 اَمة.فمَ فمٛمٔمٛمة ومتادة زمـ دِ  -إولم

 طمقيمػ مهام َمـ ؽمٙمٝمامن ايمتٝمٚمل. -ايمثاٞمٝمة

 وهق ايمِمقاب. ،قومػ فمعم ازمـ َمسٔمقدايم -ايمثايمثة

 ر:طَم أضماديث أُ  ٚمةومٙمت: وشمَ 

د إٞمِماري، فمـ فمٚمتف اَمرأة أيب يْ قَ فمبد اهلل زمـ ؽُم  ىمحديث

 وهق ضمديث ؤمٝمػ. .د ايمسافمديٝمْ مُحَ 
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ق ؤمٝمػ أم اظم٠مَمٛمكم فمائُمة ريض اهلل فمٛمٜما، وه وضمديث

 ا.صمد  

رؾمد اظمرأة إلم اديث ايمتل سمُ هؾ َمٔمٛمك سمّمٔمٝمػ إضموومال: 

وهق أن صالهتا دم  ،أن ٞمٗمقل زمخالهمٜما - زمٝمتٜماايمِمالة دم

 اظمسجد أهمّمؾ؟

ة اظمرأة دم اظمسجد أهمّمؾ، يمٝمس يمّمٔمػ صال ٞمٔمؿ،ومٙمت: 

 ب.ْس إضماديث همَح 

ومال: إذن َما ايمديمٝمؾ فمعم أن صالة اظمرأة دم اظمسجد أهمّمؾ َمـ 

 صالهتا دم زمٝمتٜما؟

ومٙمت: يمق ىماٞمت صالة اظمرأة دم زمٝمتٜما أهمّمؾ َمـ صالهتا دم 

ايمرصمال فمـ َمٛمع ايمٛمساء َمـ ايمِمالة دم  لا ُنِ ظمََ  ،اظمسجد

 اظمساصمد.

 ومال: أيـ هذا ايمٛمٜمل؟
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 ؽمٚمٔمُت : ومال فمٛمٜمام، اهلل ريض فمٚمر زمـ اهلل فمبد فمـومٙمت: 

 ٞمساءىمؿ متٛمٔمقا ٓ)): يٗمقل وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل

 .((إيمٝمٜما َٞم٘مؿاؽمتٟمذَ  إذا اظمساصمد

 !يمٛمٚمٛمٔمٜمـ واهلل: اهلل فمبد زمـ زمالل همٗمال: ومال 

 ؽمبف فؽمٚمٔمتُ  َما ؽمٝمًئا، ؽمب ا همَسَبف اهلل فمبد فمٙمٝمف همٟمومبؾ: الوم 

، َمثٙمف  فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل فمـ ُأطمػمك: وومال وَمط 

 . رواه َمسٙمؿ.!؟(يمٛمٚمٛمٔمٜمـ واهلل: )وسمٗمقل وؽمٙمؿ،

رج إلم ومال: ضمتك يمق ىمان ايمرصمؾ يٕمار فمعم زوصمتف أن َت 

 اظمسجد؟

رج َما داَمت َت  ،ومٙمت: ضمتك يمق ىمان يٕمار همال يٚمٛمٔمٜما

 زمحجاهبا ايمممفمل.

 ومال: َما ايمديمٝمؾ فمعم ذيمؽ؟

، ومال: ىماٞمت ومٙمت: فمـ فمبد اهلل زمـ فمٚمر ريض اهلل فمٛمٜمام

ر سمُمٜمد صالة ايمِمبح وايمٔمُماء دم اجلامفمة دم ٚمَ اَمرأة يمٔمُ 
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 َ ٘مره ترصمكم وومد سمٔمٙمٚمكم أن فمٚمر يَ  اظمسجد، همٗمٝمؾ هلا: مِل

ومال: يٚمٛمٔمف  !ومايمت: وَما يٚمٛمٔمف أن يٛمٜماين؟ !ذيمؽ ويٕمار؟

ٛمٔمقا إَماء اهلل ٓ مَت ))ل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: ومقل رؽمق

 . رواه ايمبخاري.((َمساصمد اهلل

َٓ  ىمٝمػ همٜمٚمَت  ومال:  أن أَمره صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يمٙمرصمال أ

ديمٝمؾ فمعم همّمٝمٙمة  -ايمٛمسقة َمـ ايمِمالة دم اظمسجد قاٚمٛمٔميَ 

 ذيمؽ؟

ومٙمت:  روى ايمبخاري وَمسٙمؿ فمـ فمبد اهلل زمـ فمٚمر ريض 

إذا )) ومال: صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمـ ايمٛمبلاهلل فمٛمٜمام، 

 .((همال يٚمٛمٔمٜما ،اَمرأة أضمدىمؿ إلم اظمسجد ِت اؽمتٟمذٞمَ 

 : ٕنا ومال ذيمؽهمٙمق ىماٞمت صالهتا دم زمٝمتٜما أهمّمؾ، ظمََ ومٙمت: 

 ٔمٜما اخلروج ي٘مقن ومد اطمتار هلا إهمّمؾ.ٛمَ ايمرصمؾ يمق َمَ 

 ؟املِ َمـ فمَ  ؿٜمْ إلم هذا ايمٖمَ  ومال: همٜمؾ ؽُمبٗمَت 

 .ومٙمت: ٞمٔمؿ
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 م: أزمق حمٚمد زمـ ضمز ومال 

ٔمٜمام َمـ ٛمْ ة َمَ َمَ ؾ يمقرم اظمرأة وٓ يمسٝمد إَ َمسٟميمة: وٓ َيِ 

دن رِ ف أنـ يُ رِ ضمّمقر ايمِمالة دم مجافمة دم اظمسجد، إذا فمُ 

 .ايمِمالة

رصمـ َمتْمٝمبات وٓ دم شمٝماب ضمسان: هم١من ؾ هلـ أن َي وٓ َيِ  

 .همٙمٝمٚمٛمٔمٜما ْت ٙمَ ٔمَ همَ 

 .وصالهتـ دم اجلامفمة أهمّمؾ َمـ صالهتـ َمٛمٖمردات 

وصالهتـ دم اجلامفمة أهمّمؾ َمـ صالهتـ )ايمُماهد: ومقيمف: 

 .(َمٛمٖمردات

 ٙمٛمسقة إذا طمرصمـ إلم اظمسجد؟يم ومال: همٜمؾ هٛماك وقازمط

 ومٙمت: ٞمٔمؿ، هٛماك زمٔمض ايمّمقازمط:

 ًٓ وهق َما َيسؼم مجٝمع ايمبدن  ،أن َترج زمحجاهبا ايمممفمل -أو

 طمالهًما يمٙمسادة احلٛمازمٙمة(. ،إٓ ايمقصمف وايم٘مٖمكم )فمٛمد اجلٚمٜمقر

 .ضمتك ٓ جيد ايمرصمال ريٜما تٔمْمرأٓ سمتبخر أو سم -شماٞمًٝما
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 أو ٞمحقه. ىماخَلْٙمَخال :أٓ سَمٙمبس َما َيٙمٖمت إٞمٓمار -شمايمًثا

 أٓ حتتؽ زمايمرصمال أشمٛماء ؽمغمها. -رازمًٔما

أٓ ي٘مقن دم ايمْمريؼ إلم اظمسجد أي همتٛمة أو طمْمر  -طماَمًسا

 أو همساد.

أن َيسٚمح هلا ورم أَمرها )ايمزوج، أو إب إذا مل  -ؽمادؽًما

 تقلم ؾمٟمنا(.سمتزوج، أو ََمـ ي

مجٜمقر ايمٔمٙمامء يرون أن صالة اظمرأة دم زمٝمتٜما طمغم  ومال: يم٘مـ

 َمـ صالهتا دم اظمسجد، همٜمؾ ومقهلؿ ؤمٝمػ؟

 زمؾ ومقهلؿ َمٔمتػم. ومٙمت:

 جتٜمؿ؟ومال: َما ضُم 

 جتٜمؿ إضماديث ايمقاردة دم ايمباب.ومٙمت: ضُم 

 ٜما ىمٙمٜما، أيمٝمس ىمذيمؽ؟ٖمتَ ٔمَ َو  وومد ومال:

 ومٙمت: زمعم.

 يث؟جة نمغم إضمادومال: هؾ هلؿ ضُم 
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 ؼم وايمٗمرار وايمس٘مقن.ومٙمت: ومايمقا: إصؾ دم اظمرأة ايمَس 

 هذه؟ ـومال: هم٘مٝمػ ُُتٝمب فم

ومٙمت: طمروصمٜما يمٙمِمالة دم زمٝمت اهلل ٓ يتٛماذم َمع ومرارها، 

ن هلا رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، زمؾ زمايمغ دم ذِ وومد أَ 

صعم اهلل  ٔمٙمٚمفا يَ ظمِ  :ايمٛمساء قاٚمٛمٔمهمٛمٜمك ايمرصمال أن يَ  ،اإلذن

 غمة ايمٔمرب.َمـ نمَ  فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

ومال: فمعم همرض صحة ايمرأي ايمٗمائؾ زمٟمن صالة اظمرأة دم زمٝمتٜما 

ٚمٛمٔمٜما زوصمٜما إذا هؾ يَ  ،أهمّمؾ َمـ صالهتا دم اظمسجد

 أرادت اخلروج يمٙمِمالة دم اظمسجد؟ 

فمعم ايمِمالة دم زمٝمتٜما إذا أرادت ػم ٛمع اظمرأة، وٓ ُُت مُت  ٓ ومٙمت:

 اخلروج إلم اظمسجد َمتك ايمتزَمت زمحجاهبا.

 زمٗمل يمدَي ؽم٠مال.ومال: 

 زمْمرضمف. ْؾ َّم ٖمَ ومٙمت: سمَ 
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ؾ فمدد َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ اإلمجاع فمعم أن صالة اظمرأة دم ٗمَ ومال: ٞمَ 

 ـزمٝمتٜما أهمّمؾ َمـ صالهتا دم اظمسجد، هم٘مٝمػ ُُتٝمب فم

 !هذه؟

ادفمك زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ اإلمجاع دم هذه  ،ومٙمت: زمايمٖمٔمؾ

 .اظمسٟميمة

ايم٘ماؽماين احلٛمٖمل، وازمـ فمبد ايمػم اظمايم٘مل، زمرزهؿ: أو 

 ونمغمهؿ. ...احلٛمبقم ظَمْرَداويّ او

ومٙمت: وهذه ىمٙمٜما إمجافمات َمزفمقَمة َمدفماة، سمٖمتٗمر إلم 

 َمستٛمد صحٝمح.

 ثبت.ىمؾ إضماديث ايمقاردة دم ايمباب ٓ سمَ  وىمام فمٙمٚمَت 

 :إلم ذيمؽ َما يقم أوػ

[ هذه اإلمجافمات اظمدفماة تايمػ همٔمؾ أَمٜمات اظم٠مَمٛمكم، 7]

رصمـ ٕنـ ىمـ َي  :وتايمػ همٔمؾ ايمِمحازمٝمات وايمتازمٔمٝمات

 يمٙمِمالة دم اظمساصمد.
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دم  ـهلا َمـ صالهت اطمغمً  زمٝمقهتـدم  ايمٛمساءويمق ىماٞمت صالة 

ٕرؾمدهـ ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ إلم  ،اظمسجد

 ذيمؽ.

وومد  ،[ َمٔمٙمقم أٞمف جيقز يمٙمٚمرأة أن سمٔمت٘مػ دم اظمسجد2]

ه َمـ ؤوافمت٘مػ ٞمسا صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ افمت٘مػ رؽمقل اهلل

 زمٔمده.

رأة دم زمٝمتٜما أهمّمؾ َمـ صالهتا دم همٙمق ىماٞمت صالة اظم

افمت٘مٖمل دم  :حب هلا آفمت٘ماف، ويمٗمٝمؾ هلاا اؽمتُ ظمََ  ،اظمسجد

 زمٝمتؽ.

ٙمزم َمـ ومقل ايمٗمائٙمكم زمٟمهمّمٙمٝمة صالة اظمرأة دم زمٝمتٜما فمعم [ يَ 3]

أصمًرا و شمقازًما أىمثرأن صالة اظمرأة دم زمٝمتٜما  -صالهتا دم اظمسجد

 -ٚمسأو زمخ -َمـ صالهتا دم اظمسجد َمع اجلامفمة زمسبع

 وهذا ٓ ديمٝمؾ فمٙمٝمف. .وفممميـ درصمة
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 ـ ايمٔمرض وايمبٝمان واإليّماح.ْس ومال: صمزاك اهلل طمغًما فمعم ضُم 

 ٓمؽ اهلل.ٖمِ رب ايمٔماظمكم، زمارك اهلل همٝمؽ وضَم  َمكم ياآومٙمت: 
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ال اعتكاف إال يف )): صح٘ حدٓح: املطأل٘ الجاىٔ٘
 .(٘(املطاجد الجالث

 يٗمقل ايمسائؾ ايم٘مريؿ:

 ؟ة((ٓ افمت٘ماف إٓ دم اظمساصمد ايمثالشم))َما صحة ضمديث: 

 هذا ضمديث ؤمٝمػ َمرهمقفًما، وايمِمقاب وومٖمف.ومٙمت: 

 ؟ومػ َمـ ايمِمحازمةـ وُ ومال: فمعم َمُ 

 ريض اهلل فمٛمف. ،ػ فمعم ضمذيٖمة زمـ ايمٝمامنومِ ومٙمت: وُ 

دون نمغمه َمـ ايمِمحازمة ريض اهلل  هبذا ايمٗمقل دَ رَ ٖمَ وومد سمَ 

َمسٔمقد ريض هذا ايمٗمقل فمبد اهلل زمـ  فمٙمٝمف رَ ٘مَ ٞمْ ، وومد أَ ؿفمٛمٜم

 . اهلل فمٛمف

 وازمـ أيب ؾمٝمبة.ل فمبد ايمرزاق، َمِمٛمٖمَ اٞمٓمر 

 أضمد ومبٙمؽ؟ ػ هذا احلديثٔمَ هؾ َو ومال: 

اإلَمام ازمـ ضمزم، وايمُمٝمخ ازمـ  ومٙمت: ٞمٔمؿ، ومد َؤَمٖمف

ؾمٝمخٛما ايمٔمدوي، وؾمٝمخٛما وايمُمٝمخ ازمـ زماز، و فمثٝمٚمكم،
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ٝمخٛما حمٚمد فمٚمرو ؾمؾمٝمخٛما ؽمٙمٝمامن ايمٔمٙمقان، واحلقيٛمل، و

حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ اظمٗمدم،  تقروايمدىمايمٙمْمٝمػ،  فمبد

َمِمٛمػ )، وايمُمٝمخ حمٚمد ضمالوة طمايمد احلايؽ وايمدىمتقر

 ونمغمهؿ. ...،(ىمتاب اجلاَمع ايمٔمام دم همٗمف ايمِمٝمام

 ا دم سمّمٔمٝمػ هذا احلديثصمد   وهٛماك رؽمايمة ٞماهمٔمة

 طمايمد احلايؽ. يمٙمدىمتقر 

ٞمِماف دم ضمٗمٝمٗمة ضمديث ة ذوي اإلٕمَ ٙمْ حتت فمٛمقان: زمُ 

 .( اظمساصمد ايمثالشمة()ٓ افمت٘ماف إٓ دم)آفمت٘ماف 

 ومال: فمعم همرض شمبقت هذا احلديث ىمٝمػ سمممضمف؟

 .همٜمق حمٚمقل فمعم ٞمٖمل ايم٘مامل ،ومٙمت: فمعم همرض شمبقسمف

ؾ َمـ آفمت٘ماف دم يمٝمس هٛماك افمت٘ماف أهمّم :همٝم٘مقن َمٔمٛماه 

 .ةاظمساصمد ايمثالشم

 ؟ةومال: وَما اظمٗمِمقد زماظمساصمد ايمثالشم

 ومٍم.ومٙمت: اظمسجد احلرام، واظمسجد ايمٛمبقي، واظمسجد إ
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 ومال: َما َم٘مان آفمت٘ماف؟

َٓ }: سمٔمالم يمٗمقيمف :اظمسجد آفمت٘ماف َم٘مانومٙمت:   َو

ـَ  وُه  هَماَل  اهللَِ ضُمُدودُ  سمِْٙمَؽ  اظْمََساصِمدِ  دِم  فَماىمُِٖمقنَ  َوَأْٞمُتؿْ  سُمَباِذُ

ُ  ىَمَذيمَِؽ  سَمْٗمَرزُمقَها : ايمبٗمرة] {َيَتُٗمقنَ  يَمَٔمَٙمُٜمؿْ  يمِٙمٛمَاسِ  آَياسمِفِ  اهللَُ ُيَبكمِّ

787 ] . 

وومد ُٞمٗمٙمت اإلمجافمات فمعم أن آفمت٘ماف ٓ ي٘مقن إٓ دم 

 اظمسجد.

 .اتاإلمجافم هذه ـ ذىمروااذىمر زمٔمض َمَ  ومال:

 .اَمةَد د، وازمـ ومُ ؾْم ومٙمت: أؾمٜمرهؿ: ايمٗمرؿمبل، وازمـ رُ 

 ػ دم ذيمؽ أضمد؟ايمِ مل ُي أومال: 

 ازمة.بَ إٓ ازمـ يمُ  ـ ـ همٝمام فمٙمٚمُت  ومٙمت: مل يايمػ

 ـ هق؟ومال: َمَ 

 .اهلل فمبد أزما ي٘مٛمك ،ازمةبَ يمُ  زمـ رفمٚم زمـ حمٚمدومٙمت: هق: 

 ومال ازمـ رؾمد: 
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ـ ذط آفمت٘ماف اظمسجد، إٓ َما أمجع ايم٘مؾ فمعم أن َمِ 

 .ازمة َمـ أٞمف يِمح دم نمغم اظمسجدبَ ذهب إيمٝمف ازمـ يمُ 

 ة َمٔمتػم؟زمباومال: وهؾ ومقل ازمـ يمُ 

 ٕٞمف يايمػ أية ايم٘مريٚمة. ػم ـ همٝمام أرى ـ ومٙمت: يمٝمس زمٚمٔمت

 قن همٝمف آفمت٘ماف؟ومال: َما صٖمة اظمسجد ايمذي ي٘م

 ايمذي اظمسجد صٖمة دم ايمٔمٙمامء زمكم ىمبغم طمالف ثَد ضَم ومٙمت: 

 !!آفمت٘ماف همٝمف ي٘مقن

 .زماطمتِمار ومال: أريد َمٔمرهمة أومقال ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمسٟميمة

 :همٗمال ،دؾْم اإلَمام ازمـ رُ ص هذا اخلالف خَلَ ومٙمت: 

 اهلل زمٝمت: ايمثالشمة اظمساصمد دم إٓ افمت٘ماف ٓ: ومقم ومال

 ايمِمالة فمٙمٝمف - ايمٛمبل وَمسجد ٗمدس،اظم وزمٝمت احلرام،

  .- وايمسالم

 .اظمسٝمب زمـ وؽمٔمٝمد ضمذيٖمة ومال وزمف

 .َمسجد ىمؾ دم ام  فمَ  آفمت٘ماف: رونآطَم  وومال
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 َمُمٜمقر وهق وايمثقري، ضمٛمٝمٖمة وأزمق ايمُماهمٔمل ومال وزمف 

 .َمايمؽ َمذهب

 .مجٔمة همٝمف َمسجد دم إٓ افمت٘ماف ٓ: رونآطَم  وومال

 .َمايمؽ فمـ ؿ٘مَ احَل  فمبد ازمـ رواية وهل 

 وَما ؽمبب اطمتالف ايمٔمٙمامء؟ل: وما

 ومٙمت: 

 : د أيًّماؾْم َمة ازمـ رُ اَل ومال ايمٔمَ 

 أو اظمساصمد زمٔمض تِمٝمص دم اطمتالهمٜمؿ ؽمبب وأَما

 . يمف صخِمِّ اظمُ  يمٙمٗمٝماس ايمٔمٚمقم همٚمٔماروة ،سمٔمٚمٝمٚمٜما

 .أية ـماهر فمعم (َمسجد ىمؾ دم): ومال ايمٔمٚمقم حصَم رَ  ـهمٚمَ 

 ايمٔمٚمقم ذيمؽ َمـ اظمساصمد زمٔمض تِمٝمص يمف حاٞمٗمد ـوَمَ  

 يٛمٗمْمع يمئال) مجٔمة همٝمف اَمسجًد  ي٘مقن أن اؾمؼمط ،ٝماسزمٗم

 إيمٝمف دَُم سمُ  اَمسجًد  أو ،(اجلٚمٔمة إلم زماخلروج اظمٔمت٘مػ فمٚمؾ

 ايمذي - وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم - ايمٛمبل َمسجد َمثؾ :لّ ْمِ اظمَ 
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 نمغم ىماٞمت إذ فمٙمٝمف اظمساصمد ؽمائر سٗمِ يَ  ومل افمت٘ماهمف، همٝمف وومع

 .احلرَمة دم يمف َمساوية

 ايمراصمح فمٛمدك؟َما ومال: 

 .َمسجد ىمؾ دم آفمت٘ماف ي٘مقن أن ايمراصمح: ومٙمت

 ،ايمُماهمٔمٝمةو ،اظمايم٘مٝمةو احلٛمٖمٝمة، َمـ اجلٚمٜمقر ومال وزمف 

 .ونمغمهؿ ...واحلٛمازمٙمة

 هذا ايمٗمقل؟ومال: وَما ؽمبب سمرصمٝمحؽ 

 ٔيت ذىمره:هق اايمٗمقل  هذاؽمبب سمرصمٝمحل  ومٙمت:

َٓ }فمٚمقم ومقيمف سمٔمالم: [ 7] ـَ  َو وُه  دِم  فَماىمُِٖمقنَ  َوَأْٞمُتؿْ  سُمَباِذُ

 .[ 787: ايمبٗمرة] {َساصِمدِ اظمَْ 

 ر.طَم َمسجد دون آدم أية تِمٝمص ويمٝمس 

 ومقل ٗمبؾمل يَ  -ريض اهلل فمٛمف زمـ َمسٔمقدفمبد اهلل أن  [2]

، وهذا ، زمؾ َرَدهةأٞمف ٓ افمت٘ماف إٓ دم اظمساصمد ايمثالشم ضمذيٖمة
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 -ؿ رهمع احلديث إلم ايمٛمبل ٙمِ ِمدر َمٛمف يمق فمَ ٓ يٚم٘مـ أن يَ 

 .-صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

 دَ رَ ٖمَ سمَ  ،ومال ذيمؽ اصمتٜماًداريض اهلل فمٛمف أن ضمذيٖمة  همدل فمعم 

ايمٛماس  ٕنوصمقاز آفمت٘ماف دم ىمؾ َمسجد:  ، مما يٖمٝمدزمف

افمت٘مٖمقا دم َمسجد زمكم دار أيب َمقؽمك إؾمٔمري وَمسجد 

 فمبد اهلل زمـ َمسٔمقد.

ىمؾ ومقل همٝمف أٞمف ٓ يِمح آفمت٘ماف إٓ دم اظمسجد  [3]

سمٗمام  أو َمسجد ، أو َمسجد صماَمعةايمٛمبقي أو اظمساصمد ايمثالشم

َمـ ىمتاب أو  ومقل ٓ أفمٙمؿ فمٙمٝمف ديمٝماًل  -همٝمف مجٔمة أو مجافمة

 ٛمة.ؽُم 

 ومال أزمق حمٚمد زمـ ضمزم: 

 وَمسجد َم٘مة َمسجد أو وضمده، اظمديٛمة َمسجد َد ضَم  ـَمَ 

 ٓ همٟمومقال :اجلاَمع اظمسجد أو ايمثالشمة، اظمساصمد أو اظمديٛمة،

 .هلا َمٔمٛمك همال صحتٜما فمعم ديمٝمؾ
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 {اظْمََساصِمدِ  دِم  فَماىمُِٖمقنَ  َوَأْٞمُتؿْ }: سمٔمالم اهلل يمٗمقل تِمٝمص هقو

 .[787: ايمبٗمرة]

 ص أهؿ َما ؽمبؼ َمـ همّمٙمؽ.ومال: خَلِّ 

 ومٙمت: يٚم٘مٛمٛمل سمٙمخٝمص أزمرز َما ؽمبؼ دم زمٔمض ايمٛمٗماط:

 ة((ٓ افمت٘ماف إٓ دم اظمساصمد ايمثالشم))[ ضمديث: 7]

 .ضمديث ؤمٝمػ َمرهمقفًما

وايمِمقاب وومٖمف فمعم ضمذيٖمة زمـ ايمٝمامن، وهق مما اٞمٖمرد زمف  

 ئر ايمِمحازمة، وأٞم٘مره فمٙمٝمف ازمـ َمسٔمقد.دون ؽما

ة همٝمام أفمٙمؿ ـ فمعم أن ايمرصمال ٓ زمابَ [ اسمٖمؼ ايمٔمٙمامء ـ إٓ ازمـ يمُ 2]

 ئمت٘مٖمقن إٓ دم اظمسجد.

 :[ اطمتٙمٖمقا دم وصػ اظمسجد ايمذي ي٘مقن همٝمف آفمت٘ماف3]

 .ىمٔمْماء: ـ طمِمف زماظمسجد ايمٛمبقيهمٚمٛمٜمؿ َمَ  

 .ظمسٝمبىمحذيٖمة وازمـ ا ة:ـ طمِمف زماظمساصمد ايمثالشموَمٛمٜمؿ َمَ  
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ٔمل وازمـ َخ ىمايمٛمَ  :ـ طمِمف زمٚمسجد سمٗمام همٝمف اجلامفمةوَمٛمٜمؿ َمَ  

 .صمبغم

 .ؿ٘مَ ىمحامد واحَل  :ـ طمِمف زماظمسجد اجلاَمعوَمٛمٜمؿ َمَ  

أزمق ضمٛمٝمٖمة  :وهؿ اجلٚمٜمقر .زه دم ىمؾ َمسجدقَ ـ صَم وَمٛمٜمؿ َمَ  

 وَمايمؽ وايمُماهمٔمل وأمحد.

 [ ايمراصمح يمدَي هق ومقل اجلٚمٜمقر.4]

 َمسٟميمة آفمت٘ماف؟ ومال: هؾ هٛماك زمحث سمٛمِمح زمٗمراءسمف دم

همٗمف ))ا اؽمٚمف: ومٙمت: ٞمٔمؿ، هٛماك زمحث ٞماهمع صمد  

 .((آفمت٘ماف

 اظمُمٝمٗمح. فمقم زمـ طمايمديمٙمدىمتقر 

 ( ورومة.362زمايمرياض دم ) ،ف: دار أصداء اظمجتٚمعتْ ؿمبٔمَ 

 همر فمعم ايمُمب٘مة ايمٔمٛم٘مبقسمٝمة.اَمتق قوه

 زىماة  همٗمف دم اخِلَٖماف ايمٖمتاوى))ورم رؽمايمة حتت فمٛمقان: 

 .((وآفمت٘ماف ايمٖمْمر
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ايمبٝمان  ٔمة صدرك، وفمعم هذاومال: صمزاك اهلل ىمؾ طمغم فمعم ؽَم 

 وأؽم٘مٛمٜما أفمارم اجلٛمان. احلسـ، ورضمؿ اهلل وايمدسمؽ

 .، وإياكرب ايمٔماظمكم َمكم ياآومٙمت: 
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ه ِك، ُّحالعتكافأقل شمً ل: )املطأل٘ الجالج٘
 (؟االعتكاف ّثْابُ
 يٗمقل ايمسائؾ ايم٘مريؿ:

 ت٘مػ همٝمف؟َما أومؾ زَمـ يٚم٘مـ يمٙمُمخص أن ئم

قرهؿ أٞمف ٓ ضمد ٕومؾ ومٙمت: ايمذي فمٙمٝمف أىمثر ايمٖمٗمٜماء ومجٜم

 .آفمت٘ماف

 ،اظمسجد همٚم٘مث همٝمف حلٓمة ٞماوًيا آفمت٘ماف اظمرء ٙمق دطمؾهم 

 صح َمٛمف ذيمؽ.

 أىمثر ايمٖمٗمٜماء؟ؾ ايمٗمقل فمـ ٗمَ ـ ٞمَ َمَ  ومال:

 ومٙمت: 

 د: ؾْم ومال اإلَمام ازمـ رُ 

أَما أومؾ زَمان آفمت٘ماف، همٔمٛمد ايمُماهمٔمل وأيب ضمٛمٝمٖمة وأىمثر 

 ايمٖمٗمٜماء أٞمف ٓ ضمد يمف.

 ومال: همٜمؾ هٛماك أومقال أطمرى دم اظمسٟميمة؟
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ٙمػ ايمٔمٙمامء دم أومؾ َمدة يمالفمت٘ماف فمعم ومٙمت: ٞمٔمؿ، همٗمد اطمتَ 

 ة:مخسيٚم٘مـ سمٙمخٝمِمٜما دم  ،مجٙمة أومقال

 [ أومؾ آفمت٘ماف يقم.7]

 [ أومؾ آفمت٘ماف يقم ويمٝمٙمة.2]

 .زمٙمٝمايمٝمٜما أومؾ آفمت٘ماف شمالشمة أيام[ 3]

 .زمٙمٝمايمٝمٜماة أيام أومؾ آفمت٘ماف فَممَم  [4]

 ٓ ضمد ٕومؾ آفمت٘ماف.[ 5]

 ومال: وَما ؽمبب هذا اخلالف زمكم ايمٔمٙمامء؟

 همٗمال: ،رؾمد ؽمبب اطمتالف ايمٔمٙمامء  اإلَمام ازمـكَم زمَ ومٙمت: 

 ايمٗمٝماس يمألشمر: وايمسبب دم اطمتالهمٜمؿ َمٔماروةُ ))

ٓ )ـ ذؿمف ايمِمقم ومال: ـ افمتٗمد أن َمِ أَما ايمٗمٝماس: هم١مٞمف َمَ 

جيز افمت٘ماهمف يمٝمٙمة همال أومؾ َمـ ، وإذا مل (جيقز افمت٘ماف يمٝمٙمة

 إذ اٞمٔمٗماد صقم ايمٛمٜمار إٞمام ي٘مقن زمايمٙمٝمؾ. :يقم ويمٝمٙمة
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 -أن فمٚمر ض: همام طمرصمف ايمبخاري َمـ ٔمارِ وأَما إشمر اظمُ 

 -ره رؽمقل اهلل َمَ همٟمَ  ،ٞمذر أن ئمت٘مػ يمٝمٙمة -ريض اهلل فمٛمف 

 أن يٖمل زمٛمذره. -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

 .((وٓ َمٔمٛمك يمٙمٛمٓمر َمع ايمثازمت َمـ هذا إشمر 

ظمـ صمٔمٙمقا أومؾ آفمت٘ماف يمٝمٙمة،  ومٙمت: وٓ أفمٙمؿ ديمٝماًل 

ل ايمٛمبل صعم قٗمأن ئمت٘مػ يمٝمٙمة، وزم واضمتجاصمٜمؿ زمٛمذر فمٚمر

 ،اضمتجاج نمغم َمٗمبقل(( زمٛمذرك أوِف )) :اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يمف

 همٙمٝمس دم هذا َما يدل فمعم أٞمف أومؾ آفمت٘ماف.

آفمت٘ماف ٓ ي٘مقن أومؾ َمـ ): ـ ومايمقاومٙمت: وىمذيمؽ ىمؾ َمَ 

، يمٝمس هلؿ ديمٝمؾ (ة أياممَم فمَ )أو  ،(شمالشمة أيام)أو  ،(يقم ويمٝمٙمة

 .همٝمام أفمٙمؿ صحٝمح ُئمتٚمد فمٙمٝمف

ا: ٓ يِمح آفمت٘ماف زمدون ومال: يم٘مـ زمٔمض ايمٔمٙمامء ومايمق

 .صٝمام

 ومقل يٖمتٗمر إلم َمستٛمد. وهذا ومٙمت:
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ـَ  صماء فمٗمب احلديث فمـ  دم ايمٗمرآن آفمت٘مافىمر ذِ  ومال: يم٘م

 زمدون صٝمام. هماؽمتٖمٝمد َمٛمف أن آفمت٘ماف ٓ يِمح ،ايمِمٝمام

 ومٙمت: هذا نمغم صحٝمح زمٚمرة.

ثبت أن آفمت٘ماف يِمح زمدون ومال: همٜمؾ َمٔمؽ َمستٛمد يُ 

 صٝمام؟

 ومٙمت: ٞمٔمؿ.

 ومال: َما هق؟

 َصعَم  ايمَٛمبِلَ  ؽَمَٟمَل  فُمَٚمرَ  َأنَ  :َما رواه ايمبخاري وَمسٙمؿومٙمت: 

 َػ َأفْمَت٘مِ  َأنْ  اجَلاِهٙمَِٝمةِ  دِم  َٞمَذْرُت  ىُمْٛمُت : وَماَل  َوؽَمَٙمَؿ، فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ

 .((زمِٛمَْذِركَ  هَمَٟمْوِف )): وَماَل  احَلَراِم، اظَمْسِجدِ  دِم  يَمْٝمَٙمةً 

ىمام  ،همام أديمة اجلٚمٜمقر فمعم صمقاز آفمت٘ماف ويمق حلٓمةومال: 

 ؟ذىمرَت 

 ومٙمت: يمٙمجٚمٜمقر مجٙمة َمـ إديمة:
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 ًٓ َٓ  }ومال سمٔمالم دم ىمتازمف ايمٔمزيز: -أو ـَ  َو وُه  َوَأْٞمُتؿْ  سُمَباِذُ

 .[787: ايمبٗمرة] { اظْمََساصِمدِ  دِم  فَماىمُِٖمقنَ 

حتديد يقم وٓ يمٝمٙمة وٓ  اومايمقا: أية فماَمة، ويمٝمس همٝمٜم

 نمغمها.

ومال: يم٘مـ ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىمان ئمت٘مػ ايمٔممم 

 إواطمر ىمٙمٜما.

 ، ويمٝمس همٝمف ٞمٖمل ظما ؽمقاه.وإؽمـ ومٙمت: هذا هق إهمّمؾ

د زمـ يْ قَ َمثؾ: ؽُم  :َمـ ايمسٙمػ وي هذا فمـ مجافمةومد رُ  -شماٞمًٝما

 عَم َح اظمُ ))اٞمٓمر ونمغمهؿ.  ...وفمْماء، وئمعم زمـ أَمٝمة، ةنَمَٖمٙمَ 

 . ((زمأشمار

ٛمٜما اهلل دم ىمتازمف أو ٝمَ بَ يمَ  ،يمق ىمان ٕومؾ آفمت٘ماف َمدة -شمايمًثا

 صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ. ففمعم يمسان رؽمقيم

َؽ  ىَمانَ  َوََما}وومد ومال صمؾ ذىمره:   .[64: َمريؿ] {َٞمِسٝم ا َرزم 

 ص َما ؽمبؼ َمـ همّمٙمؽ.ومال: خَلِّ 
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 :ٙمػ ايمٔمٙمامء دم أومؾ َمدة يمالفمت٘ماف: اطمتَ ومٙمت

ـ َمٛمٜمؿ َمَ و .يقم ويمٝمٙمة :وَمٛمٜمؿ َمـ ومال .يمٝمٙمة :ـ ومالهمٚمٛمٜمؿ َمَ  

 .فمممة أيام زمٙمٝمايمٝمٜما :َمـ ومالَمٛمٜمؿ و .شمالشمة أيام زمٙمٝمايمٝمٜما :ومال

 وىمٙمٜما أومقال همٝمٜما ٞمٓمر.

وذهب أىمثر ايمٖمٗمٜماء إلم أن آفمت٘ماف ٓ ضمد ٕومٙمف، وأن 

 ،حلٓمة ٞماوًيا آفمت٘ماف اظمرء يمق دطمؾ اظمسجد همٚم٘مث همٝمف

  .هق َمثاب فمٙمٝمف إن ؾماء اهللوصح ذيمؽ َمٛمف، 

 وهق ايمذي يؼمصمح يمدَي.

 ٚمـ افمت٘مػ يمٝمٙمة؟ىمـ افمت٘مػ ؽمافمة ومال: همٜمؾ َمَ 

عم ـ صي َمَ سقِّ ومٙمت: ٓ واهلل، ىمٝمػ ي٘مقن ذيمؽ، هؾ ٞمُ 

 !رىمٔمة زمٚمـ صعم رىمٔمتكم أو شمالشًما؟

ٚمـ افمت٘مػ ايمٔممم أو ؽمافمة زمـ افمت٘مػ يمٝمٙمة ي َمَ سقِّ وهؾ ٞمُ 

ؾ ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف ٔمَ ، ىمام همَ ىمٙمٜما َمـ  رَمّمان إواطمر

 ؟!وآيمف وؽمٙمؿ
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 ؿ آفمت٘ماف وَما شمقاب اظمٔمت٘مػ؟٘مْ ام ضُم همومال: 

 فمدد فمعم ذيمؽ اإلمجاع َٞمَٗمؾ وومد َمستحب، آفمت٘مافومٙمت: 

 ُرؾْمد، وازمـ اظمٛمذر، ازمـ: رأؽمٜمؿ فمعم ايمٔمٙمؿ، أهؾ َمـ ىمبغم

 ومداَمة، وازمـ  ُهَبغْمة، وازمـ وايمٛمقوي، ضمزم، وازمـ

 .ايمزرىمًمو

صعم اهلل فمٙمٝمف  ايمٛمبل يمُسٛمة َمتبع اظمٔمت٘مػ أن همٝم٘مٖمل :شمقازمف أَما

 .وؽمٙمؿ

 ىمام ايمثقاب، هذا فِمٓمؿ فمعم دل شمقازمف ُأطمٖمل فمٚمؾ وىمؾ 

 .وإوحٝمة ايمِمٝمام شمقاب ُأطمٖمل

 آفمت٘ماف همّمؾ دم ٔمرفسمَ : ٕمحد ومٙمت: داود أزمق ومال

 .ؤمٝمًٖما ؾمٝمًئا إٓ ٓ،: ومال ؾمٝمًئا؟

 رك همٝمؽ ورضمؿ وايمدسمؽ.ومال: أضمسـ اهلل إيمٝمؽ، وزما

 وإياك. ،رب ايمٔماظمكم َمكم ياآومٙمت: 
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صح٘ الدعاء الْازد يف لٔل٘ : )املطأل٘ السابع٘
 .(زِدالَك

 يٗمقل ايمسائؾ ايم٘مريؿ:

ايمذي روسمف أم اظم٠مَمٛمكم فمائُمة زمٛمت أيب زم٘مر  ديثاحلَما صحة 

 واهمٗمُت  إن أرأيَت  اهلل، رؽمقل يا: ومايمتأنا  ،ريض اهلل فمٛمٜما

  أدفمق؟ َما ،ٗمدرايم يمٝمٙمة

 .((فمٛمل همافمُػ  ،ايمٔمٖمق بحُت  فمٖمق إٞمؽ ايمٙمٜمؿ: سمٗمقيمكم)): ومال

 هذا ضمديث ؤمٝمػ اإلؽمٛماد.ومٙمت: 

 ٙمتف؟ومال: َما فمِ 

 احلسـ، زمـ سٚمَ ٜمْ ىمَ هذا احلديث يرويف مجافمة فمـ ومٙمت: 

 .فمائُمة فمـ دة،يْ َر زمُ  زمـ اهلل فمبد فمـ

 ٙمة هذا احلديث؟ومال: َما فمِ 

 فمٙمؾ: زمثالثؾ ُأفمِ ومٙمُت: 
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 ره ايمدارومْمٛملىمَ زمكم فمبد اهلل وفمائُمة. ذَ  آٞمٗمْماع[ 7]

 .وايمبٝمٜمٗمل

اٞمٓمر َمِمٛمػ ازمـ  .، ريض اهلل فمٛمٜماايمقومػ فمعم فمائُمة [2]

 أيب ؾمٝمبة.

 .ٙمؾ ايمدارومْمٛملٞمٓمر فمِ ا. ر فمعم رواسمفضمِمؾ طمالف آطَم [ 3]

 احلديث َمـ ايمٔمٙمامء؟هذا ػ ٔمَ ـ َو ومال: َمَ 

 َمثؾ: :ٖمف فمدد ىمبغم َمـ ايمٔمٙمامءٔمَ ومٙمت: َو 

وايمُمٝمخ وؾمٝمخٛما َمِمْمٖمك ايمٔمدوي،  ايمُمٝمخ َمٗمبؾ ايمقادفمل،

ؿمبٔمة َم٘متبة  ،رياض ايمِماحلكمفمٝمسك )حمٗمؼ  زمراهٝمؿ فمقمإ

 َم٘مة(.

 ؟همٜمؾ وردت ومال: دم هذا احلديث زيادة )ىمريؿ(

 ؟(ىمريؿ)ايمٙمٜمؿ إٞمؽ فمٖمق  :ٗمِمد ومقل ايمٗمائؾومٙمت: سمَ 

 ومال: ٞمٔمؿ.
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د دم زماومل رِ ومل سمَ  ،خ َمسٛمد أمحدَس وردت دم زمٔمض ٞمُ ومٙمت: 

 .اظمِمادر ـ همٝمام أفمٙمؿ ـ

همام  ،ومال: هلذا احلديث ؿمرق أطمرى فمـ أم اظم٠مَمٛمكم فمائُمة

 ومقيمؽ همٝمٜما؟

 ثبت َمٛمٜما رء ايمبتة.ٓ يَ  ،ومٙمت: ىمٙمٜما ؤماف

 ومال: أٓ سمتٗمقى زمٚمجٚمقفمٜما؟

 ومٙمت: ٓ سمتٗمقى، زمؾ هل زماومٝمة دم ضمٝمز ايمّمٔمػ.

 ومال: همٜمؾ جيقز يمٛما أن ٞمدفمق هبذا ايمدفماء دم يمٝمٙمة ايمٗمدر؟

 ت.ومٙمت: ٞمٔمؿ، جيقز ايمدفماء زمف دم أي ووم

 !ومال: ىمٝمػ وهق ؤمٝمػ؟

ثبت أٞمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ مل يَ  :أي ،ومٙمت: هق ؤمٝمػ

ا، همال ف، يم٘مـ ايمُمٟمن دم إدفمٝمة واؽمع صمد  دفما زمف أو ضمث فمٙمٝم

ضمرج فمعم اظمسٙمؿ أن يدفمق زمام ؾماء َمـ ايمدفمقات ايمْمٝمبة دم 

 ىمؾ وومت.



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الثالثمن   

 

42   

 

ػ هذا إذا ُؤمِّ )زمٔمض اظمُمايخ يٗمقيمقن:  ومال: ؽمٚمٔمُت 

 همٜمؾ ومقهلؿ صحٝمح؟ (فمةاحلديث همايمدفماء زمف زمد

 ومٙمت: ومقهلؿ زماؿمؾ ؾماذ َمٛمبقذ.

 ومال: صمزاك اهلل طمغًما، وزمارك اهلل همٝمؽ.

 وإياك. ،رب ايمٔماظمكم َمكم ياآومٙمت: 
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 .خمالف٘ الطسٓل يف العٔدًٓ(: )املطأل٘ اخلامط٘
 يٗمقل ايمسائؾ ايم٘مريؿ:

 ىَماَن ايمٛمَبِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ إَِذا ىَمانَ َما صحة ضمديث: 

 .طَمايَمَػ ايمَْمِريَؼ  -َيْقُم فِمٝمدٍ 

رؽمقل اهلل صعم اهلل  إلم ( زمسٛمده986رواه ايمبخاري) ومٙمت:

 فمٙمٝمف وؽمٙمؿ. 

وهق  ح زمـ ؽمٙمٝمامن.ٝمْ هُمٙمَ  :وَمدار هذا احلديث فمعم راٍو يٗمال يمف

 إلم ايمّمٔمػ أومرب، وومد اٞمٖمرد هبذا احلديث.

 ـ روى هذا احلديث َمـ ايمِمحازمة؟ومال: َمَ 

  .ٗماد دم هذا إَمرومٙمت: وومع اخلالف زمكم ايمٛم

ريض  ،ضمديث صمازمر زمـ فمبد اهللايمبخاري: هق اإلَمام ٗمال هم

 اهلل فمٛمٜمام. 

 ضمديث أيب هريرة ريض اهلل فمٛمف.أمحد: هق  اإلَمام ومالو

 رض؟اخلالف يَ  اومال: وهؾ هذ
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إذا ىمان ايمتازمٔمل  ،رضٓ يَ  اخلالف دم سمٔمٝمكم ايمِمحايب: ومٙمت

 ع َمٛمٜمام.ٚمِ ومد ؽَم 

ؾ زمف ُئمَ  ررء آطَم  ٜمؾ زمٗملهم ،هم١مذا ىمان ومد ؽمٚمع َمٛمٜمام ومال:

 اخلػم؟

د يم٘مـ ؾ زمف اخلػم،دم ايمٓماهر يمٝمس هٛماك َما ُئمَ  ومٙمت:  سَمَٖمر 

 وأن ؽمٝمام ٓ رض،يَ   -فمٙمٝمف اخلالف َمع ؽمٙمٝمامن زمـ هُمَٙمْٝمح

 َمـ ومبؾ. إلم ايمّمٔمػ أومرب ىمام ومٙمُت  ًحاٝمْ هُمٙمَ 

 ح؟ٝمْ ٙمَ ٘مٙمؿ دم همُ ـ سمَ ومال: َمَ 

 ومٙمت: 

  !!ويسأ ؤمٝمػ، َما أومرزمف َمـ أيب ٔمكم:ازمـ َمَ ومال 

 .ييمٝمس زمٗمقوومال َمرة أطمرى: 

 . ي: يمٝمس زمايمٗمقائلَس وايمٛمَ  ومال أزمق ضماسمؿو

ٙمؽ فمـ يٝمك ٕمَ ٙمَ زمَ : أَ : ؽمٟميمت أزما داوديرد أصُم ٝمْ بَ ومال أزمق فمُ و

 ل؟ ومال: زمٙمٕمٛمحٝمْ ٙمَ زمـ ؽمٔمٝمد أٞمف ىمان يٗمُمٔمر َمـ أضماديث همُ 
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 . ٔمكمفمـ يٝمك زمـ َمَ 

 . ر: ؤمٝمػَمقوع آطَم دم ل سائومال ايمٛمَ و

 . ءزمًمداود: يمٝمس ومال و

 . ىمؿ أزمق أمحد : يمٝمس زماظمتكم فمٛمدهؿومال احلاو

 ؤمٝمػ.: لومال ايمدارومْمٛمو

ح و أطمقه فمبد احلٚمٝمد ٝمْ ٙمَ : ىمان همُ لازمـ اظمديٛم ومال فمقمو

  .ؤمٝمٖمكم

 ومال: وهؾ وشمٗمف أضمد؟

 . ؿَيِ : هق َمـ أهؾ ايمِمدق ولومال ايمساصمومٙمُت: 

 . ((ايمثٗمات)) بان دمره ازمـ ضمِ ىمَ ذَ و

 .زمف زمٟمس ٓ فمٛمدي هقدي: وومال ازمـ فمَ 

 يمٝمس زمف زمٟمس. : يتٙمٖمقن همٝمف، وَمرة لومال ايمدارومْمٛمو

 ؽمٙمٝمامن زمـ حٝمْ ٙمَ همُ  فمعم ايمقاومع اخلالف صقرة َمٔمرهمة أريد: ومال

 .دم هذا احلديث
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 :فمٙمٝمف ٙمػواطمتُ  ،ؽمٙمٝمامن زمـ حٝمْ ٙمَ همُ  رواه: ومٙمت

 زمـ واهلٝمثؿ حمٚمد، زمـ ويقٞمس ايمِمٙمت، زمـ حمٚمد همرواه

 ؽمٔمٝمد فمـ ٝمامن،ؽمٙم زمـ حٝمْ ٙمَ همُ  فمـ ،امفمةاجلو ج،يْ وُهَ  مجٝمؾ،

 .فمٛمف اهلل ريض هريرة أيب فمـ احلارث، زمـ

 وصمف دم) حمٚمد زمـ ويقٞمس واوح، زمـ يٝمك  وطمايمٖمٜمؿ

 اهلل فمبد زمـ صمازمر فمـ ؽمٔمٝمد، فمـ ح،ٝمْ ٙمَ همُ  فمـ همروياه( رآطَم 

 .فمٛمٜمام اهلل ريض

 زمٝمٛمٜمام؟ ايمٖمرق َما: ومال

 َمسٛمد َمـ أو صمازمر َمسٛمد َمـ احلديث صمٔمؾ دم ايمٖمرق: ومٙمُت 

 .هريرة أيب

 صحتف؟ دم سمٟمشمغم هلذا هؾو: ومال

 .ٞمٔمؿ: ومٙمت

 ذيمؽ؟ ىمٝمػ: ومال

ىمام رصمحف  -إذا ىمان احلديث َمـ َمسٛمد صمازمر :ومٙمت
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  -ايمبخاري

 همٜمق َمتِمؾ: يمسامع ؽمٔمٝمد زمـ احلارث َمـ صمازمر زمـ فمبد اهلل.

 -ىمام رصمحف أمحد -َمـ َمسٛمد أيب هريرة أَما إذا ىمان احلديث

 .همال ٞمدري أهق َمتِمؾ أو َمٛمٗمْمع 

 أيب َمـ احلارث زمـ ؽمٔمٝمد ؽمٚمع هؾ: ٕمحد ومٙمت: ٜمٛماَمُ  ومال

 .ؾمٝمًئا يٗمؾ همٙمؿ هريرة؟

 ايمسامع. ٛمِػ ومال: يم٘مـ اإلَمام أمحد مل يَ 

ت يمديف أٞمف ؽمٚمع َمٛمف بَ َما ٞمٖماه، يم٘مـ يمق شمَ هق  ،ومٙمت: ٞمٔمؿ

 ٕشمبتف.

ؾ احلديث َمـ َمسٛمد صمازمر أو أيب ٔمْ صَم  ؟بٟميام أصقومال: هم

 ؟هريرة

يب وأٞمف َمـ َمسٛمد أ ،ومٙمت: ايمٓماهر أن رواية اجلامفمة أصقب

 .هريرة

 وَمرة فمـ ،فمـ أيب هريرةوي َمرة ومال: هم١من ومال ومائؾ: رُ 
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 صمازمر.

ػ ٔمَ ومٙمت: يمق صماز أن ٞمٗمقل ذيمؽ، همٗمد زمٗمٝمت ايمٔمٙمة ايمتل ُيَّم 

 هبا اخلػم أيًّما.

 ال: َما هل؟وم

 ح زمـ ؽمٙمٝمامن.ٝمْ ٙمَ ػ همُ ٔمْ ومٙمت: َو 

ى يمف أصحاب ايم٘متب ايمستة، همام وَ ومد رَ  :ومال: هم١من ومال ومائؾ

 اجلقاب؟

 .همٜمذا ٓ يٖمٝمد سمقشمٝمٗمف ،إرزمٔمة يمفومٙمت: أَما إطمراج 

 همٙمٗمائؾ أن يٗمقل:  ، اإلطمراج يمففمعم ايمُمٝمخكم سمٖماقوأَما ا

 ؾ طمػمه.بَ ٗمْ أَما إذا اٞمٖمرد همال يُ دم اجلٚمٙمة،  أَمره يقِّ ٗمَ يُ  هذا

 ذيمؽ أن هذا احلديث اٞمٖمرد زمف ايمبخاري. لمأوػ إ

 ومال: هؾ أؾمار أضمد ومبٙمؽ إلم إفمالل هذا احلديث؟

 ومٙمت: ٞمٔمؿ.

 ـ؟ومال: َمَ 
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 .(( زمأشمارعَم َح اظمُ ))ت: أزمق حمٚمد زمـ ضمزم دم ىمتازمف ومٙم

 ومال: أريد ٞمص ىمالَمف.

 ومٙمت: 

 ومال ازمـ ضمزم:

 فمعم وايمرصمقع ؿمريؼ فمعم ايمٔمٝمد إلم ايمسغم وٞمستحب: َمسٟميمة 

 َمـ ذيمؽ ويرُ  ومد ٕٞمف :ضمرج همال ذيمؽ ي٘مـ مل هم١من .رآطَم 

 ايمرواية ويمٝمست - وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم - اهلل رؽمقل همٔمؾ

 .زمايمٗمقية همٝمف

 ؟ايمباب دم ُأطَمر أضماديث هٛماك ومال: هؾ

 ومٙمت: ٞمٔمؿ.

 ومال: هؾ صح َمٛمٜما رء؟

 .َمٗمال همٝمٜما زمؾ: ومٙمت 

 ؾ دم اظمسٟميمة إمجاع؟ومال: هؾ ُٞمٗمِ 

 .ومٙمت: ٞمٔمؿ
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  ومال ازمـ رؾمد: 

ستحب أن يٖمْمر دم فمٝمد ايمٖمْمر ومبؾ ايمٕمدو وأمجٔمقا فمعم أٞمف يُ )

، وأن ٓ يٖمْمر يقم إوحك إٓ زمٔمد آٞمٌماف عَم َِم إلم اظمُ 

رصمع فمعم نمغم ايمْمريؼ ايمتل ستحب أن يَ َمـ ايمِمالة، وأٞمف يُ 

فمٙمٝمف ايمِمالة وايمسالم  -يمثبقت ذيمؽ َمـ همٔمٙمف  :َمُمك فمٙمٝمٜما

-). 

 همٗمال: ،ُمغم إلم اخلالف دم اظمسٟميمةؾ ازمـ رصمب َما يٗمَ ويم٘مـ ٞمَ 

 ذهبقا إذا ونمغمه يمإلَمام ايمٔمٙمؿ أهؾ َمـ ىمثغم حباؽمتَ  وومد) 

 .نمغمه دم يرصمٔمقا أن -ايمٔمٝمد إلم ؿمريؼ دم

 .وأمحد وايمُماهمٔمل وايمثقري َمايمؽ ومقل وهق 

 .ذيمؽ دم زمايمٔمٝمد اجلٚمٔمة وأحلؼ

 .(هرَ ٘مْ يُ  مل ،َمٛمف طمرج ايمذي ايمْمريؼ َمـ رصمع ويمق

 ومال: وَما وصمف اخلالف هٛما؟

 ومٙمت: 
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 ًٓ ُمغم إلم وصمقد ( يىمثغم َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ...)ومقيمف:  -أو

 اخلالف.

مجاع فمعم شمبقت ذيمؽ فمـ رؽمقل اهلل ك ازمـ رؾمد اإلزَمٛمَ  -شماٞمًٝما

 ثبت.عم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، وومد سمٗمدم أٞمف ٓ يَ ص

٘مؿ ذىمرها ايمٔمٙمامء ظمخايمٖمة ايمْمريؼ دم ـ ضمِ ومال: همٜمؾ َمِ 

 ايمٔمٝمد؟

 ومٙمت: 

 ومال اإلَمام ايمِمٛمٔماين: 

 :ذيمؽ دم احل٘مٚمة وصمف دم ٙمػواطمتُ 

 .ايمْمريٗمكم أهؾ فمعم ؿٙمِّ َس يمٝمُ : همٗمٝمؾ 

 .ايمٖمريٗمان زمرىمتف يمٝمٛمال: وومٝمؾ 

 .همٝمٜمام ضماصمة يمف ـَمَ  ضماصمة يمٝمٗميض: وومٝمؾ 

 .وايمْمرق جاجايمٖمِ  ؽمائر دم اإلؽمالم ؾمٔمائر ٓمٜمريمٝمُ : وومٝمؾ 

 وَمٗمام وأهٙمف اإلؽمالم فمزة زمرؤيتٜمؿ اظمٛماهمٗمكم يمٝمٕمٝمظ: وومٝمؾ 
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 .ؾمٔمائره

 أو اظمسجد إلم ايمذاهب هم١من :ايمبٗماع ؾمٜمادة ٘مثريمتَ : وومٝمؾ 

 ،طمْمٝمئة طحَتُ  وإطمرى درصمة، سمرهمع طمْمقاسمف إضمدى اظمِمعم

 .َمٛمزيمف إلم يرصمع ضمتك

 ٓ ايمتل ٘مؿاحلِ  َمـ ىمٙمف يمذيمؽ إٞمف: -حإص وهق -وومٝمؾ 

  .فمٛمٜما همٔمٙمف يٙمق

 .ص أزمرز َما ؽمبؼ َمـ همّمٙمؽومال: خَلِّ 

ر يؼ وايمرصمقع َمـ ؿمريؼ آطَم هاب َمـ ؿمرايمَذ  ومٙمت: َمسٟميمة

وردت همٝمٜما مجٙمة َمـ  -اظمٟمَمقم مؽمقاء يمإلَمام أ ،يمِمالة ايمٔمٝمد

إضماديث فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، وىمٙمٜما ٓ 

 ؾ أيًّما.ٔمَ رواه ايمبخاري وهق َمُ سمِمح، وأضمسٛمٜما َما 

ؾ ذيمؽ ٙمَ ؾ ازمـ رؾمد اإلمجاع فمعم اؽمتحباب ذيمؽ، وفمَ ٗمَ وومد ٞمَ 

 .زمثبقسمف فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ
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ه َر ٘مْ ؾ ازمـ رصمب هذا فمـ اجلٚمٜمقر، وأٞمف ٓ يُ ٗمَ زمٝمٛمام ٞمَ  

 يمٙمُمخص أن يرصمع َمـ ٞمٖمس ايمْمريؼ ايمذي ذهب إيمٝمف.

 ا.َمر دم اظمسٟميمة واؽمع صمد  همايمٓماهر أن إ

 ومال: صمزاك اهلل طمغًما فمعم اإليّماح وايمبٝمان وايمتٙمخٝمص.

 وإياك. ،رب ايمٔماظمكم َمكم ياآومٙمت: 
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ع األٓدٖ مع التكبريات يف ِفَز: )املطأل٘ الطادض٘
 (.صالٗ العٔد

 يٗمقل ايمسائؾ ايم٘مريؿ:

 سم٘مبغمات صالة ايمٔمٝمد؟ ع إيدي َمعهمَ سُمرْ هؾ 

 ا همال يمقم فمٙمٝمف.ـ مل يرهمٔمٜموَمَ  .ٔمٜما همٗمد أضمسـهمَ ـ رَ َمَ  :ومٙمت

 ومال: َما إهمّمؾ فمٛمدك؟

 ومٙمت: إهمّمؾ فمٛمدي رهمٔمٜما َمع ىمؾ ايمت٘مبغمات.

 ـ ومال هبذا َمـ ايمٔمٙمامء؟ومال: َمَ 

 ومٙمت: ومال زمف مجٜمقر ايمٔمٙمامء.

 ٔمٛمل زماجلٚمٜمقر؟سمـ ومال: َمَ 

 وومقل فمـ َمايمؽ وايمُماهمٔمٝمة واحلٛمازمٙمة. ،ومٙمت: احلٛمٖمٝمة

 ومال: َما أومقال ايمٔمٙمامء دم هذه اظمسٟميمة؟

اجلٚمٝمع فمعم أن إيدي  ؿمباق َمـإبف هٛماك ؾِم  ،ومٙمت: زمدايةً 

 ع َمع سم٘مبغمة اإلضمرام.همَ رْ سمُ 
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يٚم٘مـ  ،فمعم مجٙمة أومقال شمؿ اطمتٙمٖمقا دم ايمت٘مبغمات ايمزوائد

 سمٙمخٝمِمٜما دم شمالشمة:

 ع إيدي َمع ىمؾ ايمت٘مبغمات.همَ سُمْر [ 7]

 ع إيدي إٓ َمع سم٘مبغمة اإلضمرام.همَ ٓ سُمْر  [2]

 ك صماز.رَ سمَ  ـع صماز، وَمَ همَ ـ رَ ٚمَ همإَمر واؽمع،  [3]

 َما أديمة َمـ ومايمقا زمرهمع ايمٝمديـ دم ىمؾ ايمت٘مبغمات؟ومال: 

 ومٙمُت: هلؿ أديمة:

 ًٓ ىمٔمْماء  :هبذا مجافمة َمـ ايمسٙمػ قا: ومالومايم -أو

 .ونمغممها ...وإوزافمل

 ومايمقا: ورد هذا فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ. -شماٞمًٝما

 ت هذا؟بَ ومال: هؾ شمَ 

 : ٓ.ومٙمت

 فمٚمر زمـ اخلْماب ريض اهلل فمٛمف.ورد ذيمؽ فمـ ومايمقا:  -شمايمًثا

 ت هذا فمٛمف؟بَ ومال: هؾ شمَ 
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 ومٙمت: ٓ.

 ومٝماؽًما فمعم رهمع ازمـ فمٚمر يديف دم سم٘مبغمات اجلٛمازة. -رازمًٔما

 ـ ومايمقا زمٔمدم رهمع ايمٝمديـ دم ىمؾ ايمت٘مبغمات؟ومال: َما أديمة َمَ 

 .اؽمتديمقا زمام ورد فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿومٙمت: 

 .احلديثاذىمر  ومال:

ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف  ، أنريض اهلل فمٛمفَمسٔمقد ازمـ ومٙمت: فمـ 

 .ئمقد ٓ شمؿ،  سم٘مبغمة أول دم يديف يرهمع ىمان وؽمٙمؿ

 ومال: هؾ صح هذا؟

 ومٙمت: مل يِمح.

 ،ـ ؾماء رهمعهمٚمَ  :إَمر واؽمع : إنومايمقا َمـ أديمة امهمومال: 

 رهمع؟ـ ؾماء مل يَ وَمَ 

ل شمازمت، همبٗمل وٓ َنْ  ٛمة شمازمتةيمٝمس دم اظمسٟميمة ؽُم  :ومٙمت: ومايمقا

 فمعم ايمتخٝمغم.إَمر 
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ايمتل سمٛماويمت هذه اظمسٟميمة  اظمٔماسة ومال: َما أهمّمؾ ايم٘متب

 زمايمممح وايمبٝمان؟

 ((سمٛمقير ايمٔمٝمٛمكم زمٟمضم٘مام إواضمل وايمٔمٝمديـ))ومٙمت: ىمتاب 

 احلسـ اظمٟمريب. أيب ،َمِمْمٖمك زمـ إؽمامفمٝمؾ /ثدِّ َح يمٙمُمٝمخ اظمُ 

 .((أضم٘مام ايمٔمٝمديـ وزمدفمٜمام))وىمذيمؽ ىمتاب: 

 الؿمل.اظمحٗمؼ: رَمزي ايمب ايمٖماوؾ يمٙمُمٝمخ

 ص رم َما ؽمبؼ َمـ همّمٙمؽ.ومال: خَلِّ 

ٙمػ ايمٔمٙمامء دم ضم٘مؿ رهمع إيدي دم سم٘مبغمات ومٙمُت: اطمتَ 

 شمالشمة أومقال: فمعم -صالة ايمٔمٝمد

 .زمايمرهمع :ومقل 

 .زمٔمدَمف :شمانٍ و 

 وشمايمث: زمايمتخٝمغم. 

 ثبت دم اظمسٟميمة طمػم فمـ رؽمقل اهللوزمٔمد ايمبحث سمبكم أٞمف مل يَ 

 .صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الثالثمن   

 

56   

 

 ـ ومايمقا زمايمتخٝمغم.َمَ  اؽمتدلوهبذا 

 همٝمف أٞمف ايمٛمبل ،ايمرهمع ديمٝمٙمٜمؿ طمػم ؤمٝمػ مـ ومايمقا زمٔمدوَمَ  

 رهمع إٓ دم إولم همٗمط.صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىمان ٓ يَ 

 -وهؿ اجلٚمٜمقر -وايمذيـ يرون ايمرهمع دم ىمؾ ايمت٘مبغمات

ٔمؾ زمٔمض ايمسٙمػ، وايمٗمٝماس فمعم ايمرهمع دم صالة همِ  ديمٝمٙمٜمؿ

 .ريض اهلل فمٛمٜمام فمـ ازمـ فمٚمر ت ذيمؽبَ ضمٝمث شمَ  ،زةاجلٛما

 وزمٗمقهلؿ أومقل. 

 وايمدسمؽ رمحة واؽمٔمة. ومال: صمزاك اهلل طمغًما، ورضمؿ اهلل

 .، وإياكَمكمآومٙمت: ايمٙمٜمؿ 
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 (.الكساءٗ خلف اإلماو: )املطأل٘ الطابع٘
 يٗمقل ايمسائؾ ايم٘مريؿ:

 ؿ ايمٗمراءة طمٙمػ اإلَمام؟٘مْ َما ضُم 

 أومقال همٝمٜما ٙمٖمتاطمتَ  ،ؾمٜمغمة َمسٟميمة اظمسٟميمة هذهومٙمت: 

 !!ايمٔمٙمامء

ًٓ  أومقاهلؿ وإيمٝمؽ   : إمجا

 . َمْمٙمًٗما اإلَمام طمٙمػ ايمٗمراءة فمدم احلٛمٖمٝمة يرى -

 .َمْمٙمًٗما ايمٗمراءة وصمقب وايمٓماهرية ايمُماهمٔمٝمة يرىو -

. اجلٜمرية دم ايمٗمراءة وصمقب فمدم واحلٛمازمٙمة اظمايم٘مٝمة يرىو -

ية دم وُتب  . ايمنِّ

 .اظمسٟميمة هذه دم اظمقصمزة إومقال هل هذه

 يمدي٘مؿ؟ ومال: همام ايمراصمح

 اظمسٟميمة: دم أزمحاث فمدة فمعم آؿمالع وزمٔمد احلٗمٝمٗمة دم: ومٙمت

 .ايمبخاري يمإلَمام( (اإلَمام طمٙمػ ايمٗمراءة)) :زمحث َمثؾ
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 . يمٙمبٝمٜمٗمل ((اإلَمام طمٙمػ ايمٗمراءة))و 

 يمألخ ((اإلَمام طمٙمػ ايمٗمراءة دم ايمبٝمان أووح): )وَمثؾ

 .ايمٔمدوي ؾمٝمخٛما زمتٗمديؿ ايمٗمايض، ايمرمحـ فمبد ايمُمٝمخ

 ٕطمل ((ؿ ومراءة ايمٖماحتة طمٙمػ اإلَماماإلظمام زمح٘م))و 

 .ايمٔمدوي ؾمٝمخٛما زمتٗمديؿ فمقض، زمـ أمحد ايمُمٝمخ ايمٖماوؾ

 .إزمحاث َمـ ونمغمها 

 فمـ صحٝمًحا ضمديًثا َأرَ  مل ونمغمها، هذه فمعم آؿمالع زمٔمد

 .اظمسٟميمة َيسؿ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل

 ايمِمحازمة، زمٔمض ومال ايمسازمٗمة إومقال َمـ ومقل وزم٘مؾ 

 .إؽماٞمٝمد يمؽزمذ فمٛمٜمؿ وصحت

 .اظمسٟميمة هذه دم َمتٟميمًٗما واحلٛمازمٙمة اظمايم٘مٝمة رأي أرى يم٘مٛمٛمل 

 ومال: ظماذا؟

 :أَمقر يمٔمدةومٙمت: 
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  ًٓ  َوَأْٞمِِمُتقا يَمفُ  هَماؽْمَتِٚمُٔمقا ايْمُٗمْرآنُ  وُمِرئَ  َوإَِذا}: سمٔمالم ومقيمف -أو

 [.224: إفمراف] {سُمْرمَحُقنَ  يَمَٔمَٙمُ٘مؿْ 

 دم اإلٞمِماُت  هبذا راداظم أن ايمػم فمبد وازمـ أمحد اإلَمام َٞمَٗمؾ

 . ايمِمالة

 َمسٔمقد، ازمـ فمـ( أية سمٖمسغم دم أفمٛمل) ايمٗمقل هذا وصح

 .ونمغمهؿ... ايمُٗمَرـمل ىمٔمب زمـ وحمٚمد ،وفمْماء ،وجماهد

ية ايمِمالة دم اظمٟمَمقم يمس٘مقت َمٔمٛمك ٓ -شماٞمًٝما  .ايمنِّ

 دم ايمٗمراءة فمدم أفمٛمل اجلٚمٜمقر، ومقل هق هذا أن -شمايمًثا

( َمْمٙمًٗما َمٛمٔمقها ىماٞمقا وإن) احلٛمٖمٝمة ومقل همٜمق .اجلٜمرية

 ايمُماهمٔمٝمة ومقل هق اجلٜمرية دم وايمٗمراءة .واحلٛمازمٙمة واظمايم٘مٝمة

 .واحلٛمازمٙمة واظمايم٘مٝمة( َمْمٙمًٗما أوصمبقها ىماٞمقا وإن)

 إذا إٓ اجلٜمرية دم وزمٔمدَمٜما ايمنية، دم زمايمٗمراءة وأومقل: ومٙمت

 .يٗمرأ أن يمٙمٚمٟمَمقم همٝمٜما وؽمٚمح اإلَمام ؽم٘مت

 اإلَمام؟ ـ ؽم٘مت طمٙمػبْمؾ صالة َمَ ومال: هؾ سمَ 
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 .صحٝمحة همِمالسمف ؽم٘مت أو ومرأ ََمـ ومٙمت:

 أهؾ َمـ اأضمًد  ؽمٚمٔمٛما َماوومد ومال اإلَمام أمحد زمـ ضمٛمبؾ: 

 صالة ُتزئ ٓ زمايمٗمراءة صمٜمر إذا اإلَمام إن: يٗمقل اإلؽمالم

 .يٗمرأ مل إذا طمٙمٖمف ـَمَ 

 وأصحازمف - وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم - ايمٛمبل هذا: وومال 

 دم ايمثقري ذاوه ،احلجاز أهؾ دم َمايمؽ وهذا وايمتازمٔمقن،

 ايمٙمٝمث وهذا ايمُمام، أهؾ دم إوزافمل وهذا ايمٔمراق، أهؾ

 وومرأ اإلَمام، طمٙمػ صعم يمرصمؾ ومايمقا َما َمٌم، أهؾ دم

 .زماؿمٙمة صالسمف: هق يٗمرأ ومل إَماَمف،

 ومال: أيـ ومال هذا؟

 .((لٛمِ ٕمْ اظمُ ))ٙمف فمٛمف ازمـ ومداَمة دم ٗمَ ومٙمت: ٞمَ 

 : سمٝمٚمٝمة ازمـ ومال ىمذيمؽ
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 وضمال اجلٜمر ضمال زمكم يمٖمرقا هق ايمٔمٙمامء مجٜمقر فمٙمٝمف وايمذي

 وهذا اجلٜمر، ضمال دم يٗمرأ وٓ ايمن، ضمال دم همٝمٗمرأ اظمخاهمتة،

 .إومقال أفمدل

ٓ صالة ظمـ مل يٗمرأ زمٖماحتة ))ف ضمديث: قصَم ومال: وىمٝمػ يُ 

 ؟((ايم٘متاب

َمـ يِمقم فمعم أو  ،هذا حمٚمقل فمعم اإلَمام :ومٙمت: ومايمقا

 وضمده.

 ـ ومال هبذا؟ومال: َمَ 

 يض اهلل فمٛمف، وأمحد وؽمٖمٝمان.ومٙمُت: صمازمر زمـ فمبد اهلل ر

 ٓمؽ اهلل.ٖمِ وضَم  زاك اهلل ىمؾ طمغم، وزمارك اهلل همٝمؽ،ومال: صم

 وإياك، حتت أَمرك. ،رب ايمٔماظمكم َمكم ياآومٙمت: 
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األجسٗ علٙ تعلٔه  ه أخرِك: )ُحاملطأل٘ الجامي٘
 .الكسآٌ(

 يٗمقل ايمسائؾ ايم٘مريؿ:

 هؾ جيقز أطمذ إصمرة فمعم سمٔمٙمٝمؿ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ؟

 ؿ، جيقز ذيمؽ فمٛمد مجاهغم ايمٔمٙمامء.ٞمٔمومٙمت: 

 ومال: َما أديمتٜمؿ؟

 ومٙمت: هلؿ مجٙمة أديمة:

َمـ ضمديث أيب ؽمٔمٝمد  ،َما رواه ايمبخاري وَمسٙمؿ [ 7]

 .ريض اهلل فمٛمف ،اخلدري

ط فمٙمٝمف إصمر، همٙمام أطمػم ك ؽمٝمد احلل واؾمؼَم ومَ وهمٝمف أٞمف رَ  

وارضزمقا  ،أصبتؿ))زمذيمؽ ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ومال: 

 .((رم َمٔم٘مؿ زمسٜمؿ

 .ضمديث ايمقاهبة [2]



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الثالثمن   

 

63   

 

زمام َمٔمؽ َمـ  ََمَٙمْ٘مُتَ٘مَٜما: ))وهمٝمف ومقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

 . واحلديث َمتٖمؼ فمٙمٝمف.((ايمٗمرآن

 [ فمـ فمٚمر زمـ اخلْماب ريض اهلل فمٛمف ومال: 3]

 ايمٔمْماء، ئمْمٝمٛمل وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل ىمان

 إذا ،طمذه)): همٗمال .َمٛمل إيمٝمف أهمٗمر هق ـَمَ  أفمْمف: همٟمومقل

 ؽمائؾ، وٓ فمْمِ َمَ  نمغم وأٞمت رء اظمال ذاه َمـ صماءك

 . َمتٖمؼ فمٙمٝمف.((ٞمٖمسؽ ٔمفبِ تْ سمُ  همال ٓ وَما همخذه

 ومال: هذه ىمٙمٜما أديمة ؿمٝمبة وٞماهمٔمة، صمزاك اهلل طمغًما.

أود أن أذىمرها  ،ويم٘مـ ُئمؼمض فمعم هذه إديمة زمٟمديمة أطمرى

 يمؽ ٕفمٙمؿ ىمٝمػ سمقصمٜمٜما.

 زمذىمرها. ْؾ َّم ٖمَ ومٙمت: سمَ 

 ومال: 

 ًٓ  اهلل رؽمقل ؽمٚمٔمت ومال: ؾبْ ؾِم  زمـ ايمرمحـ فمبدفمـ  -أو

 ٚمتٚمقهٙمَ فمَ  هم١مذا ايمٗمرآن، ٚمقاٙمَ ٔمَ سمَ )): يٗمقل وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم
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 سمست٘مثروا وٓ زمف سمٟمىمٙمقا وٓ فمٛمف، قاٖمُ َُتْ  وٓ همٝمف قاٙمُ ٕمْ سمَ  همال

 .((زمف

 أهؾ َمـ اٞماؽًم  ٚمُت ٙمَ فمَ : ومال ايمِماَمت، زمـ ادةبَ فمُ  فمـ -شماٞمًٝما

 ا،ومقؽًم  َمٛمٜمؿ ؾرصم إرمَ  همٟمهدى وايم٘متازمة، ايمٗمرآن ٖمةايمِم  

 همسٟميمُت  اهلل، ؽمبٝمؾ دم فمٛمٜما وأرَمل زمامل، يمٝمست: همٗمٙمت

 أن كَهَ  نْ إِ )): همٗمال فمٛمٜما، وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل

 .((هماومبٙمٜما ،ٞمار َمـ اؿمقومً  هبا ققَ ْمَ سمُ 

َما سمٗمقل دم  ،يا رؽمقل اهلل :ومٙمت :أيب هريرة ومال فمـ -شمايمًثا

 ،تْح درمهٜمؿ ضمرام، وومقهتؿ ؽُم ))ومال:  ؟ٚمكمٔمٙمِّ اظمُ 

 .((وىمالَمٜمؿ رياء

ضمديث ازمـ فمباس ريض اهلل فمٛمٜمام َمرهمقفًما:  -رازمًٔما

 .((َمٔمٙمٚمق صبٝماٞم٘مؿ ذارىمؿ))

 زمع َمقوقع.اومٙمت: ىمٙمٜما ِؤماف، وايمر
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ؿ ٙمِّ ٔمَ ـ يُ ك ىمؾ َمَ ٜمَ ٛمْ ديث أطمرى دم ايمباب سمَ ومال: وهٛماك أضما

 .ايمٗمرآن ايم٘مريؿ أن يٟمطمذ أصمًرا فمعم هذا ايمتٔمٙمٝمؿ

 ثبت.ومٙمت: ىمٙمٜما ِؤماف ٓ سمَ 

 سمٔمٙمٝمؿ فمعم إصمرة أطمذ فمـجلٚمٙمة: ىمؾ ضمديث همٝمف ايمٛمٜمل وزما

ثبت فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف ٓ يَ  -ايم٘مريؿ ايمٗمرآن

 وؽمٙمؿ.

 أومقل هذا زمٔمد زمحث ؾمديد دم هذا ايمباب.

 ؟ٔمتػَم  َمُ املِ إلم ذيمؽ َمـ فمَ  ومال: هؾ ؽُمبٗمَت 

 .ومٙمت: هذا ٓ ُيُمؼمط، يم٘مٛمٛمل ؽُمبٗمُت 

 يمباب؟ـ ؽمبٗمؽ زمتّمٔمٝمػ أضماديث اومال: َمَ 

 عَم َح اظمُ )) ، صاضمب ىمتابأزمق حمٚمد زمـ ضمزم: ومٙمت

 .((زمأشمار

 ـ ومال زمجقاز أطمذ إصمرة؟ٜمؾ َمـ ايمسٙمػ َمَ ومال: هم

 ٞمٔمؿ. ومٙمت:
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 ـ؟ثؾ َمَ ومال: َمِ 

زمة، اَل ومِ  بة، وأيبٝمْ تَ ـ فمُ ؿ زم٘مَ ة، واحَل رَ ثؾ: َمٔماوية زمـ ومُ ومٙمت: َمِ 

 ونمغمهؿ. ...وازمـ ؽمغميـ

 ٓمؽ اهلل سمٔمالم.ٖمِ ومال: زمارك اهلل همٝمؽ، وضَم 

 وإياك. ،رب ايمٔماظمكم كم ياَمآومٙمت: 
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 (؟صٔاو الطت مً شْال: )املطأل٘ التاضع٘
 يٗمقل ايمسائؾ ايم٘مريؿ:

 ؿ صٝمام ايمست َمـ ؾمقال؟٘مْ َما ضُم 

 ٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمسٟميمة فمعم ومقيمكم:ومٙمت: اطمتَ 

 . وزمف ومال ايمُماهمٔمل وأمحد.َمستحب صقَمٜما[ 7]

 . وزمف ومال أزمق ضمٛمٝمٖمة وَمايمؽ.َم٘مروه [ صقَمٜما2]

 ايمست َمـ ؾمقال؟ ـ ومايمقا زماؽمتحباب صٝماميمٝمؾ َمَ ل: َما دوما

 ،فمـ أيب أيقب إٞمِماري ،سٙمؿديمقا زمام رواه َمومٙمت: اؽمتَ 

ـ صام َمَ )): فمـ ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ ومال

 .((ا َمـ ؾمقال، هم٘مٟمٞمام صام ايمدهر ىمٙمفرَمّمان وأسمبٔمف ؽمت  

 ومال: وهؾ صح هذا اخلػم؟

 .آطمرونٖمف ٔمَ ، وَو ؿصححف زمٔمّمٜمومٙمت: 

 ٖمف؟ٔمَ ـ َو ومال: َمَ 
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  -ديٝمْ ٚمَ ، واحُل زمـ فمٝمٝمٛمة، وأمحد زمـ ضمٛمبؾ ومٙمت: يرى ؽمٖمٝمان

 .فمعم ايمِمحايب ايمِمقاب وومػ احلديث أن

 ؟فمٛمٜمؿ ؾ ذيمؽٗمَ ـ ٞمَ ومال: َمَ 

 إنؿ :يمف ومٝمؾ أو يمسٖمٝمان ومٙمت :ديٝمْ ٚمَ احُل  زم٘مر أزمق ومالومٙمت: 

َمسٛمد ))اٞمٓمر  . ذيمؽ همُت رَ فمَ  ومد فمٛمف اؽم٘مت: ومال .يرهمٔمقٞمف

 .((ديٝمْ ٚمَ احُل 

هتذيب ))دي: ايمِمحٝمح َمقومقهًما. اٞمٓمر ٝمْ ٚمَ وومال احُل 

 .((ٛمـايمس  

 ؿمرومف صمٜمة َمـ أيقب أيب ضمديث ؾفمِ أُ  وومدوومال ازمـ ايمٗمٝمؿ: 

 .((ٛمـهتذيب ايمس  )). اٞمٓمر ىمٙمٜما

 احلديث ازمـ ايمٗمٝمناين. ػٔمَ ومٙمت: وومد َو 

 وومال احلاهمظ ازمـ رصمب: 



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الثالثمن   

 

69   

 

 ازمـ: ومايمف .َمقومقف هق: ومال َمـ وَمٛمٜمؿ صححف َمـ َمٛمٜمؿ

 دم ٘مٙمؿسمَ  ـَمَ  وَمٛمٜمؿ .أمحد اإلَمام ٚمٝمؾي وإيمٝمف .ونمغمه فمٝمٝمٛمة

 .((يمْمائػ اظمٔمارف)). اٞمٓمر إؽمٛماده

ائل إلم إفمالل اخلػم زمٔمد َس ومٙمت: وومد أؾمار اإلَمام ايمٛمَ 

 ؽمٔمٝمد زمـ ؽمٔمدهمٗمال:  ((ٛمـ ايم٘مػمىايمس  ))إطمراصمف يمف دم 

 .ضمٛمبؾ زمـ أمحد ومال ىمذيمؽ ؤمٝمػ،

ؾماهد َمـ ضمديث صمازمر زمـ فمبد اهلل،  ٙمحديث٘مـ يمومال: يم

 ديث شمقزمان.وىمذيمؽ َمـ ضم

 ومٙمت: ىمالمها ٓ يِمح؟

 ٖمٜمام؟ٔمَ ـ َو ومال: َمَ 

 اإلَمام أمحد زمـ ضمٛمبؾ.ٖمٜمام ٔمَ َو ومٙمت: 

اظمجٙمد  ((ايمٔمٙمؾومسؿ  ،ٙمقم اإلَمام أمحداجلاَمع يمٔمُ ))اٞمٓمر 

 .ايمرازمع فممم

 ؟احلديث ـ صححومال: وَمَ 
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 هذا سمِمحٝمح َمٛمف. ،يمف دم صحٝمحف ومٙمت: إطمراج َمسٙمؿ

 .صحٝمح ضمسـومال ايمؼمَمذي: ىمذيمؽ: 

 ـ طمزيٚمة دم صحٝمحف، وصححف نمغمهؿ.وأطمرصمف ازم

دم  ومال: يم٘مـ ايمؼمَمذي وازمـ طمزيٚمة ىمالمها َمتساهؾ

 .ايمتِمحٝمح

 .ومٙمت: إي واهلل

 ومال: همام زمٗمل إٓ إطمراج َمسٙمؿ يمف.

 ومٙمت: ٞمٔمؿ.

 ومال: همام ايمراصمح فمٛمدىمؿ دم هذا احلديث؟

 ؾ.ومٙمت: ايمٓماهر يمدَي أٞمف َُمٔمَ 

 ـ ىمرهقا صٝمام ايمست َمـ ؾمقال؟ومال: همام ديمٝمؾ َمَ 

 هلؿ مجٙمة َمـ آؽمتدٓٓت:ومٙمت: 

فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف  ايمباب فمدم شمبقت طمػم دم [7]

 .وؽمٙمؿ
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 م.هذه إيا قمص ي ايمسٙمػْد مل ي٘مـ َمـ هَ ومايمقا:  [ 2]

 أيام ستةايم فمٛمده رىمِ ذُ  إذا أٞمف احلسـ ايمبٌمي صح فمـ)أ( 

: يٗمقل ىمان ا،سمْمقفمً  رَمّمان زمٔمد ايمٛماس زمٔمض يِمقَمٜما ايمتل

 (.ىمٙمٜما ٛمةيمٙمَس  ايمُمٜمر هبذا اهلل ريض يمٗمد)

 .((َمِمٛمػ ازمـ أيب ؾمٝمبة))اٞمٓمر  

 يٗمقل اَمايم٘مً  ؽمٚمٔمُت : ايمٙمٝمثل كزمـ يٝم يٝمك ومال)ب( 

 َمـ اأضمًد  رَ يَ  مل إٞمف رَمّمان، َمـ ايمٖمْمر زمٔمد أيام ؽمتة صٝمام دم 

 َمـ أضمد فمـ ذيمؽ يبٙمٕمٛمل ومل. يِمقَمٜما وايمٖمٗمف ايمٔمٙمؿ أهؾ

 . ايمسٙمػ

 . زمدفمتف وياهمقن ،ذيمؽ ٘مرهقنيَ  ايمٔمٙمؿ أهؾ وإن

 . واجلٖماء اجلٜمايمة أهُؾ  َمٛمف يمٝمس َما زمرَمّمان ؼحِ ٙمْ يُ  وأن

 ئمٚمٙمقن ورأوهؿ ،ايمٔمٙمؿ أهؾ فمٛمد رطمِمة ذيمؽ دم رأوا يمق

  .ذيمؽ

 .((َمايمؽ اإلَمام َمقؿمٟم))اٞمٓمر 
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 ُمٝمة أن يٓمـ فماَمة ايمٛماس أنا همريّمة.[  طَم 3]

 ٓمـ ذيمؽ أضمد؟ومال: وهؾ يَ 

 ومٙمت: إي وريب.

سـ يرون أن رأيت دم زَماٞمٛما هذا زمٔمض ىمبار ايما أٞما ؾمخِمٝم  

صٝمام ايمست َمـ ؾمقال همرض سمازمع يمرَمّمان، زمؾ يرون أن 

 .ايمٝمقم ايمسازمع َمـ ؾمقال ايمٔمٝمد فمٛمدهؿ هق 

 أو همالن؟ ة: ىمٝمػ ضمال همالٞمهم١مذا ؽمٟمل ؾمخص 

 :أَمس ـ أي -أو فمٝمدها -ىمان فمٝمده ،زمخغم ىمان اجلقاب: هق

 .ايمٝمقم ايمسازمع َمـ ؾمقال

زمؾ  ،همغمون أن صٝمام ايمست َمـ ؾمقال أَمر َمالزم يمرَمّمان 

 ٖمْمرون يقم ايمٔمٝمد فمعم َمّمض.يُ 

ٛمة َمـ أصمؾ زمٔمض ٞمٚمٛمع ايمس   ايمِمقاب أن ومال: يم٘مـ هؾ

ٛمة ٚمٜمؿ ايمس  ٙمِّ ُٞمٔمَ  ايمِمقاب أن إهمٜمام اظمٕمٙمقؿمة، أو

 ايمِمحٝمحة؟
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 ٛمة ايمِمحٝمحة.ٚمٜمؿ ايمس  ٙمِّ ٔمَ ايمِمقاب أن ٞمُ  ومٙمت: زمؾ

 ت ايمٔمرش شمؿ اٞمٗمش؟بِّ ويم٘مـ شمَ  

 سمٗمِمد هبذه اظمٗمقيمة؟ومال: َماذا 

ٛمة َمـ إصؾ، واحلديث  أنا ؽُم ومٙمت: أومِمد َما ايمديمٝمؾ فمعم

فمـ  صقَمٜما ؾ، ويمٝمس دم اظمسٟميمة إمجاع، ومل يُمتٜمرَُمٔمَ 

 ؟!ايمسٙمػ

 ومال: همام ايمراصمح يمديؽ يا ؾمٝمخ؟

 : ىمال ايمٗمقيمكم ومقي وَمٔمتػم.ومٙمت

 همايمٗمائٙمقن زمآؽمتحباب وصمٜمتٜمؿ:

 [ شمبقت احلديث.7]

 ر.[ ايمِمٝمام فمٚمؾ زمِ 2]

 ػ.[ هق ومقل أىمثر ايمٔمٙمامء، وومد ُٞمٗمؾ فمـ زمٔمض ايمسٙم3]

  ومال احلاهمظ ازمـ رصمب:
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 فمـ ذيمؽ يوِ رُ  ،ايمٔمٙمامء أىمثر ؾمقال َمـ ؽمتة صٝمام حباؽمتَ 

 زمـ وَمٝمٚمقن وايمُمٔمبل وؿماوس فمٛمٜمام اهلل ريض فمباس ازمـ

 .ؽمحاقإو وأمحد وايمُماهمٔمل اظمبارك ازمـ ومقل وهق .ٜمرانَمِ 

 ازمـ فمباس، وؿماوس، :تت إؽماٞمٝمد فمـبَ ومال: هؾ شمَ 

 وازمـ اظمبارك؟وَمٝمٚمقن،  ،وايمُمٔمبل

  أدري.ومٙمت: ٓ

 صمٜمتٜمؿ:قِ هم ،ايمٗمائٙمقن زماظمٛمع أو ايم٘مراهةومٙمت: أَما 

 [ فمدم شمبقت اخلػم.7]

ـ َس ىماحَل  :زمٔمض ايمسٙمػ دم هذاايمُمديد َمـ  ٕمٚمز ايم[ 2]

 وَمايمؽ ونمغممها.

 ؼ زمف.َح ٙمْ [ افمتٗماد اجلٜمٙمة َمـ ايمٛماس أنا ىمرَمّمان أو سمُ 3]

 .ومال: إذن إَمر دم اظمسٟميمة واؽمع

 إَمر همٝمٜما واؽمع. ،ومٙمت: إي واهلل
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وزمارك اهلل همٝمؽ، ورضمؿ اهلل وايمدسمؽ  ،ومال: صمزاك اهلل طمغًما

 وأؽم٘مٛمٜما ايمٖمردوس إفمعم.

 رب ايمٔماظمكم، أضمسـ اهلل إيمٝمؽ. َمكم ياآومٙمت: 
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 .(ه التعصٓس باملالِكُح: )املطأل٘ العاشسٗ
 يٗمقل ايمسائؾ ايم٘مريؿ:

 ؿ ايمتٔمزير زماظمال؟٘مْ َما ضُم 

 أصح ومقرَم ئمة، دم ومٙمت: ايمتٔمزير زماظمال أَمر َمٔمروف دم ايممم

 ايمٔمٙمامء، وومد همٔمٙمف ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.

 وهؾ دم اظمسٟميمة طمالف زمكم ايمٔمٙمامء؟ومال: 

 ٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم اظمسٟميمة فمعم ومقيمكم:ومٙمُت: ٞمٔمؿ، اطمتَ 

 .ايمتٔمزير زماظمال جيقز [7]

وهق ومقل أيب يقؽمػ َمـ احلٛمٖمٝمة، وومقل فمٛمد اظمايم٘مٝمة، وومقل  

 أمحد.فمٛمد ايمُماهمٔمٝمة، وزمف ومال 

 .ايمتٔمزير زماظمال  ٓ جيقز [2]

 وومقل فمٛمد ايمُماهمٔمٝمة. ،وَمايمؽ ،ضمٛمٝمٖمة وهق ومقل أيب 

 زماظمال؟ رومال: َما أديمة َمـ ومايمقا زمجقاز ايمتٔمزي

 ومٙمت: هلؿ مجٙمة َمـ إديمة:
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ـ ق زمٝمقت َمَ رِّ أن ُيَ  ؿَ [ أٞمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ هَ 7]

 .أو اجلامفمة يتخٙمٖمقن فمـ صالة اجلٚمٔمة

 ومال: َما ايمُماهد َمٛمف؟

وهذا  ،زمتحريؼ زمٝمقهتؿ ؿَ ٞمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ هَ إت: ومٙم

 سمٔمزير زماظمال.

 َمـ رصماًل  غَم مِحْ  َمـ رصمؾ ؾتَ ومَ : ومال َمايمؽ زمـ فمقف فمـ[ 2]

 اوايمٝمً  وىمان ايمقيمٝمد، زمـ طمايمد ٔمفٛمَ همٚمَ  بف،ٙمَ ؽَم  همٟمراد ايمٔمدو،

 .فمٙمٝمٜمؿ

 َمايمؽ، زمـ فمقف وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقَل  همٟمسمك 

: ومال !((بف؟ٙمَ ؽَم  سمٔمْمٝمف أن ٔمؽٛمَ َمَ  َما)): خلايمد همٗمال همٟمطمػمه

 ((.إيمٝمف ادهمٔمف)): ومال .اهلل رؽمقل يا اؽمت٘مثرسمف

 َما يمؽ أٞمجزُت  هؾ: ومال شمؿ زمردائف، رَ همَج  زمٔمقف، طمايمد همٚمر 

 ؟وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل َمـ يمؽ ذىمرُت 
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 ،هَماؽْمُتْٕمِّمَب  ،وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل همسٚمٔمف 

 أٞمتؿ هؾ طمايمد، يا ْمفسمٔم ٓ طمايمد، يا سمٔمْمف ٓ)): همٗمال

 رصمؾ ؾثَ ىمٚمَ  ٙمٜمؿثَ وَمَ  ٙم٘مؿثَ َمَ  إٞمام أَمرائل؟ رم سمارىمقن

 همٟموردها ؽمٗمٝمٜما، كَم حَتَ  شمؿ همرفماها، ،نمٛماًم  أو إزماًل  كاؽمؼمفم

 ىمدره، ْت ىمَ رَ وسمَ  صٖمقه ْت زمَ هممَمِ  همٝمف ْت فمَ هممَمَ  ا،ضمقًو 

 رواه َمسٙمؿ. ((فمٙمٝمٜمؿ هرُ َد وىمَ  يم٘مؿ هقُ ٖمْ همَِم 

 ومال: َما ايمُماهد َمـ احلديث؟

ـ ع فمقف زمـ َمايمؽ وَمَ ٛمَ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمَ  ٞمفإومٙمت: 

ب زمسبب ايمتْماول فمعم طمايمد زمـ ايمقيمٝمد وهق ٙمَ َمٔمف َمـ ايمَس 

 رم.اايمق

َمـ ضمديث راهمع زمـ  ((ايمِمحٝمحكم))[ َما صماء دم 3]

ر زم١مىمٖماء ايمٗمدور فمٗمقزمة َمَ أٞمف  صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أَ  ،ديجطَم 

 ٓؽمتٔمجاهلؿ دم ايمسغم، ودم هذا سمٔمزير زماظمال. :يمٙمِمحازمة

 ؿ أديمة أطمرى دم ايمباب.شمَ و
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 ا.أديمتٜمؿ ومقية صمد   ،ومال: َما ؾماء اهلل

 ومٙمت: إي واهلل.

 صمقاز ايمتٔمزير زماظمال؟ مومال: َما أديمة َمـ ومايمقا زمٔمد

 اؽمتديمقا زمٟمديمة ومرآٞمٝمة وٞمبقية:ومٙمت: 

أَما ايمٗمرآٞمٝمة: هماؽمتديمقا زمأيات ايمتل همٝمٜما ايمٛمٜمل فمـ أىمؾ 

 أَمقال ايمٛماس زمايمباؿمؾ.

 ية.س تومال: ويم٘مـ أيات يمٝمس

زماظمال يمٝمس َمـ أىمؾ  رهمايمتٔمزيومٙمت: ٞمٔمؿ، يمٝمست سية، 

 أَمقال ايمٛماس زمايمباؿمؾ، وإٞمام هق سمٟمديب يمٙمٚمخْمئ.

همٗمقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم  ،ٛمةومٙمت: أَما أديمتٜمؿ َمـ ايمس  

ىمؿ وأَمقايم٘مؿ وأفمراو٘مؿ فمٙمٝم٘مؿ ءإن دَما))جة ايمقداع: ضَم 

 .((ضمرام

 هذا ديمٝمؾ سيح؟وهؾ ومال: 
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َمة أىمؾ إَمقال زمايمباؿمؾ، ويم٘مـ ٞمٔمؿ، سيح دم ضمرومٙمت: 

ايمتٔمزير زماظمال يمٝمس َمـ هذا ايمٗمبٝمؾ، إٞمام هق سمٟمديب يمٙمٚمزء 

 زماظمال.

يمٝمس دم اظمال ضمؼ ؽمقى ))زمحديث:  ومٙمت: واؽمتديمقا

 .((ايمزىماة

 ومال: هؾ صح اخلػم؟

 زمؾ هق ؤمٝمػ.ىمال، : ومٙمت

 ؿ؟ٜمَ ومال: وفمعم همرض شمبقسمف، ىمٝمػ ُيٖمْ 

إٓ ايمزىماة  ال ؾمٝمًئاٖمرض اهلل دم اظمؿ أٞمف مل يَ ٜمَ ومٙمت: ُيٖمْ 

 .ٙمزم ايمٛماس َمـ أَمقاهلؿ إٓ ايمزىماة اظمٖمرووةاظمٖمرووة، وٓ يَ 

فمٗمقزمة ظمـ أؽماء ٕٞمف ٓ فمالومة يمف هبذا:  رويم٘مـ ايمتٔمزي 

 ؿ.ٙمَ وسمٔمدى وـمَ 

 ومال: َما اخلالصة يا ؾمٝمخ؟
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 ومٙمت: اخلالصة وايمراصمح: صمقاز ايمتٔمزير زماظمال، ويمٝمس دم

ٟمديب يمِمٛمػ َمـ هذا أىمؾ َٕمقال ايمٛماس زمايمباؿمؾ، زمؾ هق سم

 اخلٙمؼ ٓ ي٠مدهبؿ إٓ دهمع اظمال ىمٔمٗمقزمة هلؿ.

 ومال: صمزاك اهلل طمغًما، وزمارك اهلل همٝمؽ.

 وومد زمٗمل يمدَي ؽم٠مال أطمغم.

 زمف. ْؾ َّم ٖمَ ومٙمت: سمَ 

 ردم َمسٟميمة ايمتٔمزي ةَم٠ميمٖم ةب َمٔمٝمٛمٛما زم٘متٛمِمحومال: هؾ سم

 ؟زماظمال

 .ومٙمت: هٛماك َم٠ميمٖمات ٞماهمٔمة دم هذا اظمقوقع

ايمٖمتح ايم٘مبغم دم أضم٘مام ))ىمتاب:  :َمٛمٜما فمعم ؽمبٝمؾ اظمثال 

 .((ايمتٔمزير

 ٕطمل دم اهلل ايمُمٝمخ: فمٚمرو زمـ فمبد ايمٔمزيز ؾمقَمان.

 ضمٖمٓمف اهلل سمٔمالم. ،م يمف ؾمٝمخٛما َمِمْمٖمك زمـ ايمٔمدويَد وومد ومَ 

 ( ورومة.228ف َم٘متبة َم٘مة زمْمٛمْما دم )تْ وومد ؿمبٔمَ 
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 .((ايمتٔمزير دم اإلؽمالم))ىمتاب:  :وأيًّما

 سمٟميمٝمػ ايمدىمتقر: أمحد همتحل هبٛمز.

 ( ورومة.722ف َم٠مؽمسة اخلٙمٝمج ايمٔمريب دم )تْ ٔمَ ؿمب

ٛما وإياك اإلطمالص ومَ اًم، ورزَ ٜمْ ومال: زادك اهلل فمٙماًم وهمَ 

 بقل.وايمٗمَ 

 وإياك. ،رب ايمٔماظمكم َمكم ياآومٙمت: 
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ََٓكالرَّ ظٍُّل َم: )املطأل٘ احلادٓ٘ َعِشسٗ يكض س 
 (؟الْضْء

 يٗمقل ايمسائؾ ايم٘مريؿ:

 ؟ٛمٗمض ايمقوقء أم ٓر يَ ىمَ ايمَذ  س  هؾ َمَ 

ر ىمَ س ايمَذ أن َمَ هق زمف وٓ أفمتٗمد ؽمقاه  ديـ اهللَٙمت: ايمذي أَ وم

 ٓ يٛمٗمض ايمقوقء.

 ـ ومال هبذا َمـ ايمِمحازمة؟َمَ  ومال:

، كْم َِم ٚمران زمـ ضُم ثؾ: فمِ َم :ومال زمذيمؽ مجافمة ايمِمحازمةومٙمت: 

 زمـ َمسٔمقد، وضمذيٖمة زمـ ايمٝمامن، وفمامر زمـ ياه، وفمبد اهلل

فمبد اهلل ، وٝمفايمدرداء، وؽمٔمد زمـ أيب ووماص دم أضمد ومقيمَ  أيبو

 نمغمهؿ.و ...ٝمفزمـ فمباس دم أضمد ومقيمَ 

 تت إؽماٞمٝمد إيمٝمٜمؿ؟بَ ومال: هؾ شمَ 

 تت واحلٚمد هلل.بَ ومٙمت: ٞمٔمؿ، شمَ 
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ر َمـ ىمَ َمس ايمَذ  ٞمٗمض ايمقوقء َمـ ـ ومال زمٔمدمومال: همٚمَ 

 ـ زمٔمدهؿ؟ايمتازمٔمكم همٚمَ 

 ونمغممها. ...، واحلسـ ايمبٌميغْم ومٙمت: ؽمٔمٝمد زمـ صُمبَ 

ايمقوقء َمـ َمس  ـ ايمِمحازمة ومايمقا زمٛمٗمضـ َمِ همٚمَ  ومال:

 ر؟ىمَ ايمَذ 

ٝمف، وؽمٔمد : فمبد اهلل زمـ فمٚمر، وازمـ فمباس دم أضمد ومقيمَ تٙموم

 ٝمف.زمـ أيب ووماض دم أضمد ومقيمَ 

ـ زمٔمدهؿ ومال زمٛمٗمض ايمقوقء َمـ ـ ايمتازمٔمكم همٚمَ ـ َمِ ومال: همٚمَ 

 ر؟ىمَ َمس ايمَذ 

َمثؾ: فمروة زمـ ايمززمغم،  :ومٙمت: ومال هبذا مجافمة َمـ ايمتازمٔمكم

ري، وؿماوس، هْ ؽمٔمٝمد زمـ اظمسٝمب، وجماهد، وايمز  و

 ونمغمهؿ. ...وَم٘محقل

ومال: إذن اخلالف دم هذه اظمسٟميمة زمكم ايمِمحازمة وايمتازمٔمكم 

 .بٝمؾ طمالف ايمتٛمقعوهق َمـ ومَ  ،طمالف ؽمائغ
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 بٝمؾ طمالف ايمتٛمقع.ومٙمُت: إي واهلل، هق َمـ ومَ 

ت دم هذه اظمسٟميمة ضمديث فمـ رؽمقل اهلل صعم بَ ومال: همٜمؾ شمَ 

 اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.

شمازمت فمـ رؽمقل اهلل  ومٙمت: مل أومػ فمعم أي ضمديث صحٝمح

  دم هذا ايمباب. -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

 ومال: َما إضماديث ايمقاردة دم هذه اظمسٟميمة؟

 ومٙمت: ورد دم هذا ايمباب ضمديثان َمتٔماروان:

 َمرهمقفًما: اريض اهلل فمٛمٜم ،ة زمٛمت صٖمقانْن ضمديث زمُ  -إول

 .((ره همٙمٝمتقوٟمىمَ ذَ  َس ـ َمَ َمَ ))

 ف َمرهمقفًما:ريض اهلل فمٛم ،ؼ زمـ فمقمٙمْ ؿمَ  ضمديث -وايمثاين

 .؟((ّمٔمة َمٛمؽوهؾ هق إٓ زمَ ))

 : وىمالمها ؤمٝمػ.ومٙمت

ٙمػ فمٙمٝمف همٝمف همٚمداره فمعم فمروة زمـ ايمززمغم، واطمتُ  ،أَما إول

 ؤمٖمف واوْمرازمف: فمعم أوصمف ىمثغمة سمدل فمعم



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الثالثمن   

 

86   

 

 فمـ زيد زمـ طمايمد. ،ةْن فمـ زمُ  ،وانرْ همٚمرة: فمروة فمـ َمَ 

 ة.ْن وان فمـ زمُ رْ فمـ َمَ  ،وَمرة: فمروة

 ة.ْن وَمرة: فمروة أطمػمسمٛمل زمُ 

 ة.ْن وَمرة: فمروة فمـ زمُ 

 ة.ْن فمـ زمُ  ،ؿملفمـ ُذ  ،وانرْ وَمرة: فمروة فمـ َمَ 

وهق إلم ايمّمٔمػ  ،ؼٙمْ همٚمداره فمعم ومٝمس زمـ ؿمَ وأَما ايمثاين: 

 أومرب.

 املِ إلم سمّمٔمٝمػ هذه إضماديث َمـ فمَ  ومال: هؾ ؽُمبٗمَت 

 ؟ٔمتػَم َمُ 

 .ٙمزم، يم٘مٛمٛمل ؽُمبٗمُت ت: هذا ٓ يَ ومٙم

 ـ ؽمبٗمؽ؟ومال: َمَ 

 َمثؾ: :فمة َمـ ايمٛمٗماد ايم٘مبارؽمبٗمٛمل إلم ذيمؽ مجا ٙمت:وم
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ٔمكم، واإلَمام ، واإلَمام يٝمك زمـ َمَ (ؾمٝمخ َمايمؽ)ايمرأي رزمٝمٔمة 

ونمغمهؿ  ...جاج، واإلَمام ؽمٔمٝمد زمـ َمٛمِمقرَمسٙمؿ زمـ احَل 

 ايم٘مثغم وايم٘مثغم.

 .(7/782يمٙمٗمدوري ) ((ايمتجريد))اٞمٓمر:  

 ضمٖمٓمف اهلل. ،ؾمٝمخٛما َمِمْمٖمك زمـ ايمٔمدوي :وَمـ اظمٔماسيـ

  هذه اظمسٟميمة؟ومال: هؾ هٛماك أومقال أطمرى دم

 ٙمت: ٞمٔمؿ.وم

 ر.ىمَ زماؽمتحباب ايمقوقء َمـ َمس ايمَذ  ومال ومقم

 زمايمتٖمريؼ زمكم ايمٙمذة وفمدَمٜما. وومال ومقم

 زمايمتٖمريؼ زمكم ايمٔمٚمد واخلْمٟم. وومال ومقم

 ومال: هؾ َمـ أديمة هلذه إومقال؟

 .هذه إومقال ٓ أفمٙمؿ هلا ديمٝماًل  ومٙمت:

 ومال: هؾ سمٛمِمح زمٚم٠ميمٖمات دم هذه اظمسٟميمة؟
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أٓ وهق  ،ىمتاب ٞماهمع دم هذه اظمسٟميمةومٙمت: ٞمٔمؿ، هٛماك 

 .((أضم٘مام ايمقوقء َمـ َمس ايمٔمقرة))ىمتاب: 

 ٕطمل دم اهلل ايمُمٝمخ: أمحد زمـ أمحد ايم٘مردي.

 م يمف ؾمٝمخٛما َمِمْمٖمك زمـ ايمٔمدوي.َد وومد ومَ 

 ؿ.٘مَ قم واحلِ ٙمُ ؾ ايمسالم، ودار ايمٔمُ بُ ف دار ؽُم تْ وومد ؿمبٔمَ 

 ( ورومة.737دم )

همتاوى ))اب وىمذيمؽ: أٞمِمح زمٚمراصمٔمة اجلزء ايمثايمث َمـ ىمت

 .(35صٖمحة ) ((َمٜمٚمة يمٔماَمة إَمة

ضمٖمٓمف اهلل، همٗمد سمٛماول اظمسٟميمة  ،يمُمٝمخٛما َمِمْمٖمك زمـ ايمٔمدوي 

 صٖمحات. دم شمامين

 ومال: صمزاك اهلل طمغًما، وزمارك اهلل همٝمؽ، ورضمؿ اهلل وايمدسمؽ.

 رب ايمٔماظمكم. ومٙمت: ايمٙمٜمؿ اؽمتجب يا
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 َْٕٓم أعنال تلخٔص: )املطأل٘ الجاىٔ٘ َعِشسٗ
 .(ّاألضحٙ الفطس) العٔد

 يٗمقل ايمسائؾ ايم٘مريؿ:

 َمـ (وإوحك )ايمٖمْمر ايمٔمٝمد ليقَمَ  أفمامل سمٙمخٝمص أريد

 يمٙمبٝمت؟ ايمرصمقع  ضمتك ايمٖمجر

 ،قل اهللرؽم ؽمٝمدٞما فمعم وايمسالم وايمِمالة ،هلل احلٚمد: ومٙمت

 وزمٔمد:

 سمٖمٔمؾ ىمٛمت ىمام مجافمة، دم ايمٖمجر زمِمالة ايمٔمٝمد يقم تبدأهم[ 7]

 .اظمبارك رَمّمان ؾمٜمر دم

 وسمتْمٝمب، همتٕمتسؾ زمٝمتؽ، إلم سمذهب ايمٖمجر صالة زمٔمد [2]

 .شمٝمازمؽ أهمّمؾ وسمٙمبس

 ت هذا آنمتسال؟بَ ومال: فمٚمـ شمَ 

 فمعم ذيمؽ اإلمجافمات. ٗمٙمْت ومٙمت: فمـ فمدد َمـ ايمِمحازمة، وٞمُ 
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 ومبؾ ـ نمغمها أو صمدتوُ  إن ـ مترات سمٟمىمؾ أن ستحبويُ [ 3]

 يمٔمدم وسمًرا سم٘مقن أن ٙمزميَ  وٓ ايمٖمْمر، فمٝمد يمِمالة اخلروج

 .ؽذيم شمبقت

 همٝمف ثبتيَ  همٙمؿ :همٝمف خمغم همٟمٞمت إوحك فمٝمد دم إىمؾ وأَما 

 .طمػم

 لٗمِ ٙمْ وسمُ  ،ايمٔمٝمد عَم َِم َمُ  إلم هابيمٙمَذ  زمٝمتؽ َمـ رجوَت [ 4]

 ؿمريؼ َمـ وسمذهب اظمسٙمٚمكم، َمـ ٝمَت ٗمِ يمَ  ـَمَ  فمعم ايمسالم

 ايمذي ايمْمريؼ ٞمٖمس َمـ رصمٔمَت  هم١من ر،آطَم  ؿمريؼ َمـ وسمرصمع

 .ىمراهة همال َمٛمف ذهبَت 

 ىمان) ((:صحٝمح ايمبخاري))ودم  !ة؟ومال: ىمٝمػ ٓ ىمراه

 طمايمػ ،فمٝمد يقم ىمان إذا وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمبل

 ؟(ايمْمريؼ

 ؾ.َُمٔمَ  ومٙمت: هذا ضمديث
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 هماَمشِ  ومريًبا ىمان وإذا ،همارىمب زمٔمٝمًدا عَم َِم اظمُ  ىمان وإذا[ 5]

 .اؽمتْمٔمَت  إن

 ت دم ايمباب طمػم؟بَ ومال: هؾ شمَ 

 ثبت دم ايمباب طمػم.ومٙمت: ٓ يَ 

 ،وايم٘مبار ايمِمٕمار إيمٝمٜما رجَي  َم٠مىمدة، ٛمةؽُم  ايمٔمٝمد وصالة[ 6]

 .ايمٛمساء َمـ ضٝمَ احُل  ضمتك ،وايمٛمساء ايمرصمال

 ودم ،عَم َِم اظمُ  إلم هابايمَذ  فمٛمد زمايمت٘مبغم اجلٜمر ستحبويُ [  7]

 .ومجافمات ادىَر همُ  عَم َِم اظمُ 

 .وَمٛمبقذ ؾماذ ومقل اجلامفمل ايمت٘مبغم زمبدفمٝمة وايمٗمقل 

 َمرهمإ نمغمهؿ، أو ايمِمحازمة فمـ وردت صٝمٕمة زمٟمي ػمِّ وىمَ  

 .اصمد   واؽمع

 ٛمةؽُم  ٕٞمف :ايمٔمٝمد ٞمِمقم اجلٚمٔمة يقم ايمٔمٝمد واهمؼ وإذا[ 8]

 .همريّمة ٕنا اجلٚمٔمة وٞمِمقم َم٠مىمدة،
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 ؾمقال، هالل رؤية فمٛمد ايمٖمْمر فمٝمد دم ايمت٘مبغم ويبدأ[ 9]

 .ايمٖمْمر فمٝمد زمِمالة ويٛمتٜمل

 يبدأ أٞمف إلم ايمٔمٙمامء مجاهغم همذهب ،إوحك فمٝمد دم أَما 

 ايمتمميؼ أيام َمـ يقم آطِمر فمٌم ويٛمتٜمل فمرهمة، يقم همجر

 .(إوحك فمٝمد أيام رازمع وهق)

 .زماإلمجاع َممموع ايمِمٙمقات فمٗمب وايمت٘مبغم 

 وصماز ُتٙمس، أن يمؽ صماز اظمِمعم إلم وصٙمَت  وإذا[ 72]

 .اصمد   واؽمع َمرإهم رىمٔمتكم، سمِمقم أن يمؽ

ت دم ذيمؽ ضمديث فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف بَ ومال: هؾ شمَ 

 ؟وآيمف وؽمٙمؿ

 .هزمٔمدايمٔمٝمد وٓ أٞمف صعم ومبؾ  ثبتومٙمت: مل يَ 

 ايمُمٚمس ؿمٙمقع زمٔمد ي٘مقن ايمٔمٝمد صالة ووومت[ 77]

 دومائؼ فممم ئمادل زمام أفمٛمل رحمكم، أو رَمح وِمٝمد وارسمٖمافمٜما

 .ؽمافمة رزمع أو
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 وماَمة،إ وٓ أذان هلا ويمٝمس اخلْمبة، ومبؾ ايمٔمٝمد وصالة[ 72]

 وايمٛماس ،ؼمةؽُم  إلم اإلَمام ويِمقم ،عَم َِم اظمُ  ضٝمَ احُل  وئمتزل

 .هلؿ ؼمةؽُم  وهق وراءه،

 .رىمٔمتان ايمٔمٝمد وصالة[ 73]

 ايمثاٞمٝمة دم أٞمف فمعم اجلٚمٜمقر أن هماحلاصؾ :ىمٝمٖمٝمتٜما وفمـ 

 ايمُماهمٔمل يم٘مـ سم٘مبغمات، ؽمبع إولم ودم سم٘مبغمات، مخس

 :ومآ وأمحد وَمايمؽ. اإلضمرام سم٘مبغمة زمدون ومآ ضمزم وازمـ

 . هبا

 وََمـ ايمِمحازمة َمـ فمدد فمـ أشمار َمـ مجٙمة وردت وومد

 . ايمسازمٗمة أراء َمـ رأي ىمؾ ٠ميدسم -دونؿ

 .واؽمع ذيمؽ دم إَمر أن هماحلاصؾ

 فمٙمٝمف َما وهق ايمُماهمٔمل، َمذهب فمعم اظمسٟميمة هذه دم وأٞما

 .أن َمٌم أهؾ فمٚمقم
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 وزمف ،اجلٚمٜمقر فمٛمد سم٘مبغمة ىمؾ َمع إيدي عهمَ رْ وسمُ [  74]

 .زمحال فمٙمٝمف يمقم همال رهمعيَ  مل ـوَمَ  .أومقل

 :ومقم وومال .أومقل فوزم .ومقم فمٛمد ايمت٘مبغمات زمكم ىمرذِ  وٓ 

 .اصمد   واؽمع َمروإ .ػمِّ وُي٘مَ  ؾُيٙمِّ 

 همايمِمالة ،ايمت٘مبغمات ِز وٞمَ  اإلَمام صعم وإذا[ 75]

 همال يمٙمسٜمق ؽمجد هم١من ؽمٜمق، ؽمجقد فمٙمٝمف ويمٝمس صحٝمحة،

 .ضمرج

 زمال صحٝمحة همايمِمالة ،اإلَمام ومرأ ؽمقرة وزمٟمي[ 76]

 .طمالف

 .ٚمٔمٙمقلهم( وايمٗمٚمر ق، ؽمقريَت ) ومراءة  َمـ ورد َماوأَما 

 .هاؤومّما يمف صماز ايمٔمٝمد صالة هماسمتف ـوَمَ [ 77]

 أو طمْمبة ايمٛماس دم خْمبهمٝمَ  ،اإلَمام يٗمػ ايمٔمٝمد صالة وزمٔمد 

 .اظمٛمػم فمعم يِمٔمد وٓ طمْمبتكم،



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الثالثمن   

 

95   

 

 :ايمٔمٝمد طمْمبة ضمّمقر دم ايمٛماس اخلْمٝمب غمِّ ُي  وٓ[ 78]

 .ذيمؽ دم اخلػم شمبقت يمٔمدم

 .َمباضمة صٝمٕمة زمٟمي زمايمٔمٝمد ايمتٜمٛمئة ستحبوسمُ [ 79]

 وايمٔمٚمؾ وايممماء ايمبٝمع همٝمف يباح ،يقم ىمٟمي ايمٔمٝمد ويقم 

 .اظمباح وايمٙمٜمق وايمٙمٔمب

 ،ايمٝمقم هذا دم اهلل طمٙمؼ إليذاء ايمسالح محؾ جيقز وٓ[ 22]

 .نمغمه دم وٓ

 ذهبَت  ايمذي نمغم رآطَم  ؿمريؼ َمـ زمٝمتؽ إلم صمعوسمر[ 27] 

 .ىمراهة همال ،ايمْمريؼ ٞمٖمس َمـ رصمٔمت هم١من َمٛمف.

 .وإوحك ايمٔمٝمد ليقَمَ  سمِمقم أن رموَي [ 22] 

 َمٛما اهلل َؾ بَ ٗمَ وسمَ  ،زمخغم وأٞمتؿ فمام ىمؾ :سمٙمٗماه ظمـ وسمٗمقل[ 23] 

 .وَمٛم٘مؿ
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ومال: صمزاك اهلل طمغًما، وىمؾ فمام أٞمت زمخغم وزمِمحة 

 وؽمالَمة.

 اهلل َمٛما وَمٛم٘مؿ. َؾ بَ ٗمَ رب ايمٔماظمكم، سمَ  َمكم ياآومٙمت: 
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ه اللعب ِكُح: )املطأل٘ الجالج٘ َعِشسٗ
ّالشطسىج، ّالدّمٔيْ، )الطاّل٘(باليسدشري

 ...البلٔازدّ ّ  طتٔشً،ّٓالكْتشٔي٘، ّالبال
 .(اإللكرتّىٔ٘ ّغريٍا مً األلعاب
 يٗمقل ايمسائؾ ايم٘مريؿ:

 وايمدوَمٝمٛمق، ،وايمُمْمرٞمج زمايمٛمردؾمغم، ايمٙمٔمب ضم٘مؿَما 

 َمـ ونمغمها ...ايمبٙمٝماردو و ستٝمُمـ،يوايمبال وايم٘مقسمُمٝمٛمة،

 ؟اإليم٘مؼموٞمٝمة إيمٔماب

 .برَ ٔمَ َمُ  فمجٚملأ (ايمٛمردـ)هم ،ايمٛمرد هق ايمٛمردؾمغم ومٙمت:

 ومايمف ايمٛمقوي. .ضمٙمق :َمٔمٛماه (ؾمغم)و

 (.ايمْماويمة يمٔمبةأو  ايمَزهر،) ُيسَٚمكدم زَماٞمٛما  ؾمغموايمٛمردومٙمت: 

 فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أٞمف وومد ورد فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل

 ٛمزيرطِم  حلؿ دم يده غبَ َص  هم٘مٟمٞمام زمايمٛمردؾمغم، يمٔمب ـَمَ ))ومال: 

 .((ودَمف
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 ت اخلػم؟بَ ومال: هؾ شمَ 

 ،دة فمـ أزمٝمفيْ رَ ؽمٙمٝمامن زمـ زمُ ومٙمت: أطمرصمف َمسٙمؿ َمـ ؿمريؼ 

 َمرهمقفًما.

 ؾ هذا احلديث زمٔمٙمتكم:وومد ُأفمِ 

 دم ؽمامع ؽمٙمٝمامن َمـ أزمٝمف.ايم٘مالم  -ايمٔمٙمة إولم

 ؽمامفمف َمٛمف؟ كٖمَ ـ ٞمَ ومال: َمَ 

 ومٙمت: ٞمٖماه ايمبخاري واحلريب.

 .أزمٝمف فمـ اؽمامفمً  ذىمريَ  مل: يايمبخار ومال[ 7]

 مل و ؽمٙمٝمامن، َمـ أسمؿ اهلل فمبد: احلريب إزمراهٝمؿ ومال[ 2]

 .أزمٝمٜمام َمـ يسٚمٔما

 اإلرؽمال. -ايمٔمٙمة ايمثاٞمٝمة

ومل ُيسٛمده  ومال اإلَمام أمحد فمٗمب إطمراصمف يمف دم َمسٛمده:

 وىمٝمع َمرة.

 ه ايمرواية اظمرؽمٙمة؟ـ أطمرج هذومال: َمَ 
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 وىمٝمع، ضمدشمٛماهمٗمال:  ،ومٙمت: أطمرصمٜما ازمـ أيب ؾمٝمبة دم َمِمٛمٖمف

 ومال: ومال دة،يْ رَ زمُ  ازمـ فمـ د،شمَ رْ َمَ  زمـ فمٙمٗمٚمة فمـ ؽمٖمٝمان، فمـ

 ف.َمثٙم رىمَ همَذ  ...وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل

 ؾ احلديث؟ريد أن سُمٔمِ ومال: هؾ سم

 المهمٝمف َمـ ىموإٞمام اىمتٖمٝمت همٗمط زمبٝمان َما ٓ أريد ذيمؽ،  ومٙمت:

 .اويمق ىمان يسغمً 

ىمٝمػ سمرى ضم٘مؿ  ،ومال: فمعم همرض شمبقت هذا احلديث

 ايمٙمٔمب زمايمٛمردؾمغم؟

إذا ىمان  :هوؾمغم َم٘مرذا اخلػم همايمٙمٔمب زمايمٛمردت هبَ : يمق شمَ ومٙمت

  .ث طمالهًما وؾمجاًرا وؾمٗماوًما وٞمزافًما زمكم ايمٛماسدِ ْح ؽمٝمُ 

ُمٕمؾ فمـ واصمب ديٛمل أو امر أو يَ م إذا ىمان فمعم ومِ َر وحُمَ 

 دٞمٝمقي.

 ذيمؽ؟ىمٝمػ ومال: 
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وإٞمام  ،ٛمزير وحلٚمف يمٝمس ضمراًَماس ايمٝمد دم دم اخلِ ٚمْ ت: نمَ ومٙم

 نماية َما همٝمف أٞمف َم٘مروه.

 ىمايم٘مٙمب هبتف دم ايمٔمائد))وهق ىمٗمقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: 

 .((فومٝمئ دم ئمقد

 ومال: ىمٝمػ ذيمؽ؟

 َمـ احلرام أن ئمقد ايم٘مٙمب يمٝمٟمىمؾ ومٝمئف؟ ومٙمت: هؾ

 ومال: ٓ.

وإٞمام نماية َما  ،دؾمغمومٙمت: همٙمٝمس ضمراًَما أن يٙمٔمب اظمرء زمايمٛمر

إذا اضمتػ إَمر زمًمء جئمٙمٛما ٞمٖمتل  دم إَمر ايم٘مراهة

 .زمايم٘مراهة

 ؿ يمؽ دم هذه.ٙمِّ ومال: ُأؽَم 

 يٛمص فمعم ايمتحريؿ ايمقاوح. ويم٘مـ هٛماك ضمديث

 زمذىمره. ْؾ َّم ٖمَ ومٙمت: سمَ 
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 اهلل فمٍم همٗمد ،زمايمٛمردؾمغم بٔمِ يمَ  ـَمَ ))ضمديث: ومال: 

 .((ورؽمقيمف

 ومٙمت: هق ضمديث ؤمٝمػ.

 ومال: َما آهمتف؟

فمـ أيب َمقؽمك  ،ٙمت: رواه اجلامفمة فمـ ؽمٔمٝمد زمـ أيب هٛمدوم

 َمرهمقفًما. ،إؾمٔمري

 سٚمع َمـ أيب َمقؽمك.وؽمٔمٝمد مل يَ 

 ـ ومال زمٔمدم ايمسامع؟ومال: َمَ 

 .ونمغممها ...فمةرْ أزمق ضماسمؿ ايمرازي، وأزمق زُ ومايمف  ومٙمت: 

 همٗمال: ،ب ؿمريؼ ازمـ اظمباركقَ ايمدارومْمٛمل َص  ومال: يم٘مـ

 أيب زمـ ؽمٔمٝمد فمـ َمة،أؽما فمـ همرواه اظمبارك، ازمـ وطمايمٖمف)

 أؾمبف وهق .َمقؽمك أيب فمـ هاٞمئ، أم َمقلم ةرَ َمُ  أيب فمـ هٛمد،

 .(أفمٙمؿ واهلل زمايمِمقاب،
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هذا ايمقصمف ٓ يٖمٝمد سمِمحٝمحف ومٙمت: سمِمقيب ايمدارومْمٛمل 

 يمٙمخػم.

 همٜمق ؤمٝمػ أيًّما. ،همٔمعم همرض أٞمف ايمقصمف ايمِمقاب

 ومال: َما آهمتف؟

 وهق إلم ايمّمٔمػ أومرب. ،ومٙمت: همٝمف أؽماَمة زمـ زيد ايمٙمٝمثل

 .ٔمتػَم ؼ َمـ َمُ شمَ قَ مل يُ  ،ئوىمذيمؽ: َمقلم أم هاٞم

 ومبٙمؽ؟ أضمد ؾ احلديَث فمَ ومال: هؾ أَ 

 ايمٔمٙمة. ومد أـمٜمرُت  َما دَمُت  ،ٙمزمومٙمت: هذا ٓ يَ 

 ٖمف ايمُمٝمخ َمٗمبؾ ايمقادفمل.ٔمَ ويم٘مـ َمـ زماب ايمٖمائدة أومقل: َو 

ومال: أريد َمٔمرهمة َمذاهب ايمٔمٙمامء دم ضم٘مؿ ايمٙمٔمب 

 .زمايمٛمردؾمغم

 هر أو ايمْماويمة.ايمٛمردؾمغم هق ايمزَ  ،ومٙمت: زمداية

 راء ايمٔمٙمامء همٝمف فمعم مجٙمة أومقال:آٙمٖمت وومد اطمتَ 

 وزمف ومال اجلٚمٜمقر. .ضمرام [7]



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الثالثمن   

 

723   

 

ي فمـ مجافمة َمـ وِ وومد رُ  .امرَم٘مروه إذا ىمان فمعم ومِ  [2]

 ايمِمحازمة.

 ومال ازمـ فمبد ايمػم: 

 :فمـ زمايمٛمرد ايمٙمٔمب دم ايم٘مراهة ويترُ 

  ،وفمائُمة ،فمٚمر زمـاو ،َمسٔمقد زمـاو، فمٖمان زمـ فمثامن 

 ،حمٚمد زمـ وايمٗماؽمؿ ،اظمسٝمب زمـ وؽمٔمٝمد ؽمكَمق وأيب

 .امرايمٗمِ  صمٜمة َمـ هبا ايمٙمٔمب ٘مرهيَ  ىمٙمٜمؿ .ومجافمة

 وازمـ بل وفم٘مرَمةٔمْ وايمَُم  ؾٖمَ ٕمَ َمُ  ازمـوزمف ومال:  .َمباح [3]

 ر.امومِ  نمغم فمعمَما داَمت  ،اظمسٝمب

 َمقا؟رَ ـ ضَم ومال: َما وصمٜمة َمَ 

 فمٍم همٗمد ،زمايمٛمردؾمغم يمٔمب ـَمَ ))ومٙمت: صححقا ضمديث: 

 .((ورؽمقيمف اهلل

 ـ ىمرهقا؟ومال: وَما وصمٜمة َمَ 
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 غبَ َص  هم٘مٟمٞمام زمايمٛمردؾمغم، يمٔمب ـَمَ ))ومٙمت: ومايمقا زمحديث: 

 .((ودَمف ٛمزيرطِم  حلؿ دم يده

 ـ أزماضمقا؟ومال: وَما وصمٜمة َمَ 

 -ـ َمٛمٔمقافمٛمد َمَ  ايمٔمٙمة َمـ َمٛمع ايمٙمٔمب زمايمٛمردومايمقا: ومٙمت: 

ث ؾمجاًرا زمكم دِ أو ُيْ ، يُمٕمؾ فمـ واصمب ديٛمل أو دٞمٝمقي فأٞم 

 امر.أو أٞمف فمعم ومِ ٖمٝمد، نمغم َم أو أٞمف ،ايمٛماس

 .هاؤٚم٘مـ اسمٗماىمٙمٜما يوهذه ومايمقا: 

 ٝمٛما فمعم أصؾ اإلزماضمة.ٗمِ همبَ  :ومٙمت

ايمِمحٝمح همٝمٜما نمغم  :دم َمٛمٔمف وحتريٚمف وإضماديث ايمقاردة

صحٝمح، وايمٌميح همٜما نمغم صحٝمح، وايمتحريؿ ٓ ي٘مقن إٓ 

يمٛمص  ؿ ؽمٙمٝمؿٜمْ أو همَ  ،ٛمةزمٛمص سيح صحٝمح َمـ ىمتاب أو ؽُم 

 إَمة.  أمجٔمت فمٙمٝمف طماص أو فمام 

 ومال: َما ايمراصمح يمديؽ؟

 ومٙمت: ايمراصمح يمدَي صمقاز يمٔمب ايمْماويمة زمايممموط ايمتايمٝمة:
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 .أو ايمدٞمٝما ايمديـ واصمبات َمـ واصمب فمـ يُمٕمؾ ٓ أن( 7)

 .امرومِ  يايمْمف ٓ أن( 2)

َمـ ؽمب  اهلل ذع يايمػ َما ايمٙمٔمب أشمٛماء ِمدريَ  ٓ أن( 3)

 .وؾمتؿ

 أو ايمْماويمة.ر ايمَزهْ  :أي ،دؾمغمومال: هذا َما يتٔمٙمؼ زمايمٛمر

 همام ايمٗمقل دم يمٔمب ايمُمْمرٞمج؟

 ثبت ضمديث دم حتريٚمف.ايمُمْمرٞمج ٓ يَ ومٙمت: 

 :ٙمػ ايمٔمٙمامء دم ضم٘مؿ يمٔمبفويمذا اطمتَ 

 . َمفرَ ضَم  ـَمَ  همٚمٛمٜمؿ 

 .ـ ىمرهفَمَ  وَمٛمٜمؿ

 . أزماضمف ـَمَ  وَمٛمٜمؿ 

 ومال: همام ايمراصمح يمدي٘مؿ؟

 ومٙمت: ايمراصمح اجلقاز زمايمّمقازمط ايمسازمٗمة.
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  وايمباليستٝمُمـ، ٘مقسمُمٝمٛمة،وايم يمدوَمٝمٛمق،همام ضم٘مؿ يمٔمبة اومال: 

  اإليم٘مؼموٞمٝمة؟ إيمٔماب َمـ ونمغمها ...وايمبٙمٝماردو

 ىمؾ هذه أيمٔماب صمائزة. ومٙمت:

ل فمـ واصمب ديٛمل أو دٞمٝمقي، ٜمِ ٙمْ ٓ سمُ ىمؾ يمٔمبة  وزماجلٚمٙمة:

ويمٝمست همٝمٜما َمٗماَمرة، وٓ حتث فمعم ايمٖمسؼ أو ايمٖمجقر أو 

 همٜمل َمباضمة ذفًما.، وايمُمتؿ أو ايمٛمزاع وايمتخاصؿ ايمسب

 اك ىمتب َم٠ميمٖمة دم هذا اظمقوقع؟ومال: هؾ هٛم

 َمٛمٜما: ،هٛماك مجٙمة َم٠ميمٖمات دم هذه اظمسٟميمةومٙمت: 

 ري.يممصُم  ((واظمالهل وايمُمْمرٞمج ايمٛمرد حتريؿ))[ 7]

 ٓزمـ سمٝمٚمٝمة. ((ؿ اإلؽمالم دم ايمٛمرد وايمُمْمرٞمج٘مْ ضُم ))[ 2]

 .((صماَمع أضم٘مام اظمسازمٗمات وإيمٔماب ايمرياوٝمة))[ 3]

 ٝمد.يمٙمُمٝمخ: حمٚمقد زمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ ايمس 

 َمِمْمٖمك ايمٔمدوي. /ثدِّ َح َمة اظمُ اَل م يمف ؾمٝمخٛما ايمٔمَ َد وومد ومَ 

 ( ورومة.527ف دار ايمدارومْمٛمل دم )تْ وومد ؿمبٔمَ 
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ك اهلل طمغًما، وزمارك اهلل همٝمؽ، وزادك فمٙماًم وهمٗمًٜما ومال: صمزا

 اًم، ورضمؿ وايمدسمؽ وأؽم٘مٛمٜما أفمارم اجلٛمان.ٜمْ وهمَ 

 رب ايمٔماظمكم، وإياك. َمكم ياآومٙمت: 
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: )الكالو حْل حدٓح: سٗاملطأل٘ السابع٘ َعِش
 .(((أىت ّمالك ألبٔك))

 يٗمقل ايمسائؾ ايم٘مريؿ:

 ؟((أٞمت وَمايمؽ ٕزمٝمؽ))َما صحة ضمديث: 

 ومٙمت: هذا ضمديث أؽماٞمٝمده ؤمٝمٖمة، وَمتٛمف َمٛم٘مر.

 ـ رواه فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ؟ومال: َمَ 

رة، وازمـ َمسٔمقد، ٚمُ رواه َمـ ايمِمحازمة: أزمق زم٘مر، وؽَم  ومٙمُت:

ريض اهلل  ، وفمبد اهلل زمـ فمٚمرو، وصمازمر.فمٚمرازمـ وفمائُمة، و

 فمٛمٜمؿ مجٝمًٔما.

 .ثبتؤماف ٓ سمَ أضماديث  وىمٙمٜما 

  ًٓ  ضمديث صمازمر، وضمديث فمبد اهلل زمـ فمٚمرو. :وأضمسٛمٜما ضما

َمـ  : همايمِمقاب إرؽمايمف، وومد رصمح مجافمةأَما ضمديث صمازمر

 .أهؾ ايمٔمٙمؿ اإلرؽمال
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أزمق ضماسمؿ ايمرازي، وايمُماهمٔمل، وايمدارومْمٛمل،  َمٛمٜمؿ: 

 نمغمهؿ.و ...وايمبٝمٜمٗمل

همٜمق َمـ ؿمريؼ فمٚمرو زمـ  :فمبد اهلل زمـ فمٚمرو وأَما ضمديث

 ده.ب فمـ أزمٝمف فمـ صَم ٝمْ ٔمَ ؾُم 

 وهذه ايمسٙمسٙمة ٓ سمتحٚمؾ ايمتٖمرد هبذا احلديث.

 ؟ٔمتػَم َمُ  إلم سمّمٔمٝمػ هذا احلديث َمـ فمامل ومال: هؾ ؽُمبٗمَت 

َمـ مجافمة  ٙمزم، يم٘مٛمٛمل زمٖمّمؾ اهلل ومد ؽُمبٗمُت ومٙمت: هذا ٓ يَ 

 َمـ ايمٔمٙمامء.

 ايمٔمٙمامء؟ـ ه٠مٓء ومال: َمَ 

اس، َح قم، واإلَمام ايمٛمَ ٝمْ ٗمَ ومٙمت: اإلَمام ايمُماهمٔمل، واإلَمام ايمٔمُ 

وايمُمٝمخ فمبد اجلقاد، زمـ وؾمٝمخٛما ايمٔمدوي، وايمُمٝمخ حمٚمد 

اسمٗمقا اهلل وافمديمقا زمكم ))فمبده نماٞمؿ َمِمٛمػ ىمتاب: 

 .((أوٓدىمؿ

 ا:ومال: أريد ىمالم ه٠مٓء ٞمِم  
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مل يٗمؾ أضمد َمـ أهؾ : ((ايمرؽمايمة))دم  ومٙمت: ومال ايمُماهمٔمل

 .يمٖمٗمف زمفا

 ثبت فمـ ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.أيًّما: ٓ يَ وومال 

 ايمباب هذا دم: ((ايمّمٔمٖماء ايم٘مبغم))دم  قمٝمْ ٗمَ وومال ايمٔمُ 

 َمـ أضمسـ وزمٔمّمٜما كم،يمِ  وهمٝمٜما ايمقصمف هذا نمغم َمـ أضماديث

 .زمٔمض

 آضمتجاج ويمٝمس :((ايمٛماؽمخ واظمٛمسقخ))دم  اسَح وومال ايمٛمَ 

 وَمايمؽ أٞمت)): ٙمؿوؽم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمبل فمـ يوِ رُ  زمام

 .احلديث هذا هاءيمقَ  زمٗمقي ((ٕزمٝمؽ

 :((ايمٖمتاوى اظمٜمٚمة يمٔماَمة إَمة))وومال ؾمٝمخٛما ايمٔمدوي دم 

 أؽماٞمٝمد احلديث همٝمٜما َمٗمال. 

 وومال ايمُمٝمخ فمبده نماٞمؿ: أؽماٞمٝمده همٝمٜما َمٗمال، وَمتٛمف خمايمػ.
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ي َمـ وِ اجلقاد: هذا احلديث ومد رُ  دفمبزمـ وومال ايمُمٝمخ حمٚمد 

وٓ ي٘ماد ؿمريؼ  ،اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿفمدة ؿمرق فمـ ايمٛمبل صعم 

 َمٛمٜما يٙمق َمـ َمٗمال.

هم١من ايمٗمٙمب يٚمٝمؾ إلم فمدم شمبقت  إلم أن ومال: وزمٔمد ايمدراؽمة

 :احلديث فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمتًٛما وؽمٛمًدا

 وذيمؽ يمٙم٘مالم دم رصمال اإلؽمٛماد، وظمخايمٖمتف ومقافمد ايمممئمة.

ـَ   .كهمٝمف ٞمٖمس اظمٔمٛم رآطَم  اضمديثً  هٛماك ومال: ويم٘م

 زمذىمره. ْؾ َّم ٖمَ ت: سمَ ومٙم

إَن أؿْمَٝمَب َما ))فمـ فمائُمة ريض اهلل فمٛمٜما َمرهمقفًما: ومال: 

 .((أىمٙمتؿ َمـ ىَمْسب٘مؿ، وإن أَمقال أوِٓدىمؿ َمـ ىمسب٘مؿ

 .أيًّماومٙمت: ىمؾ ؿمرومف ؤمٝمٖمة 

 ؟ سمّمٔمٝمٖمفإلم  ؽـ ؽمبٗمَمَ قل: ٗمهمتوومبؾ أن سمسٟميمٛمل 

فمبد زمـ ٖمف ايمُمٝمخ فمبده نماٞمؿ، وايمُمٝمخ حمٚمد ٔمَ َو  :لأومق

 غممها.ونم ...اجلقاد



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الثالثمن   

 

772   

 

ب ضمقل هذا احلديث ضمتك تِ ىمُ زمحث ومال: هؾ هٛماك َمـ 

 ٞمستٖمٝمد َمٛمف؟

 ،ب ضمقل هذا احلديثا ىُمتِ ومٙمت: ٞمٔمؿ، هٛماك زمحث ٞماهمع صمد  

 ا.، ضمديثٝم ا وهمٗمٜمٝم  دراؽمة أٞمت وَمايمؽ ٕزمٝمؽ))اؽمٚمف: 

 يمٙمُمٝمخ: حمٚمد زمـ فمبد اجلقاد ايمٗمٛمٝمًم.

 .َمِمْمٖمك ايمٔمدوي /ثدِّ َح َمة اظمُ اَل ؾمٝمخٛما ايمٔمَ  م يمفَد ومَ وومد 

( 97دم ) ،ف دار أصحاب احلديث زماظمٛمِمقرةتْ وومد ؿمبٔمَ 

 ورومة.

ك اهلل طمغًما، وزمارك اهلل همٝمؽ، وزادك فمٙماًم وهمٗمًٜما زاومال: صم

 اًم، ورضمؿ وايمدسمؽ وأؽم٘مٛمٜما أفمارم اجلٛمان.ٜمْ وهمَ 

 .رب ايمٔماظمكم، وإياك َمكم ياآومٙمت: 
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 العصاء صْٔاٌ هِكُح: )املطأل٘ اخلامط٘ َعِشسٗ
 .(ًٓصَِّعمُلا الضتكبال

 يٗمقل ايمسائؾ ايم٘مريؿ:

 ـَما ومقيمؽ دم ايمِمٝمقان ايمذي ُيِمٛمع ٓؽمتٗمبال ايمٛماس ايمذي

 يٟمسمقن يمتٔمزية أهؾ اظمٝمت؟

 اصمتٚمٔمقا زمذيمؽ، ايمٛماس وفَمٙمِؿ َمٝمت يمإلٞمسان َمات : إذاومٙمت

 أهٙمف. وسمٔمزية صمٛمازسمف وسمُمٝمٝمع فمٙمٝمف يمٙمِمالة َم٘مان ىمؾ َمـ

 سٙمؿاظم ضمؼ َمـ هل زمؾ َمتٝمٗمـ، زم١ممجاع َممموفمة وايمتٔمزية 

 .اظمسٙمؿ أطمٝمف فمعم

 زمٔمٝمد، ؽمٖمر َمـ صماء ََمـ همٚمٛمٜمؿ يمٙمٔمزاء، ايمٛماس اصمتٚمع هم١مذا

 .َمـ صماء َمـ َمساهمة ومريبة وَمٛمٜمؿ

 اظمٝمت؟ أهؾ يستٗمبٙمٜمؿ وىمٝمػ ؟ه٠مٓء جيٙمس همٟميـ

 َمسٟميمتٛما. هل هذه

 ومال: ٞمٔمؿ، هذه َمسٟميمتٛما، همام ايمٗمقل همٝمٜما؟
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 :ومقيمكم فمعم اظمسٟميمة هذه دم ايمٔمٙمامء : اطمَتٙمػومٙمت

 يزِّ ٔمَ يُ  زمؾ يمٙمٔمزاء، ايمُمخص جيٙمس ٓ -إول ايمٗمقل

 .َم٘مروه يمٙمتٔمزية وآصمتامع ويٛمٌمف.

 وٓ همٝمف، ضمرج ٓ صمائز أَمر يمٙمتٔمزية اجلٙمقس -ايمثاين ايمٗمقل

  يٚمٛمٔمف. ديمٝمؾ

 وأَمر اإلهاف، فمدم فمعم َمبٛمٝمة واخلٝمٚمة ايمِمٝمقان وَمسٟميمة

 .ٞمسبل اإلهاف

 زمٟمؽمٙمقب اظمٛماومُمة اهلادئة. ٔمرض ىمال ايمٗمقيمكمأود أن سمَ  ومال:

 ن سمدزمر َما أومقل صمٝمًدا.ذومٙمت: إ

 :ايمٗمقيمكم زمكم اظمٛماومُمة

 َٞمُٔمد ))ىمٛما حلديث: جيقز: ٓ :إول ايمٗمقل أصحاب

 .ايمٛمٝماضمة(( َمـ ايمْمٔمام وُصٛمْع آصمتامع

 اظمذىمقر واحلديث صمائز، هق زمؾ : ايمثاين ايمٗمقل أصحاب

 .ونمغمه أمحد اإلَمام َؤَمٖمف ؤمٝمػ،
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 يب ٓ واهلل إهاف، همٝمف هذا: إول ايمٗمقل أصحاب

 .اظمنهمكم

  ٞمسبل: اإلهاف َأَْمر: ايمثاين ايمٗمقل أصحاب

 -(522) ايمٝمقم دم أٞمٖمؼ إذا صمٛمٝمف،( 2222)راسمبف  همَٚمـ

 جيد يمـ ٕٞمف ايمرضوريات: نمغم دم أٞمٖمٗمٜما َمنهًما، أفمٛمل ي٘مقن

 إلم وؽمٝمّمْمر وأهٙمف، زمٝمتف فمعم يٛمٖمٗمف َما أؽمبقع زمٔمد

 آؽمتداٞمة.

 يمٝمس اجلٛمٝمٜمات، َمـ أٓف دطمٙمف ايمذي اظمال صاضمب يم٘مـ 

 فمزاء ٓؽمتٗمبال طمٝمٚمة فمعم(22222) يٛمٖمؼ أن اإلهاف َمـ

 .فمٙمٝمف فمزيز أو وايمدسمف أو وايمده

 .َمبتدع صٛمٝمع هذا: إول ايمٗمقل أصحاب

 ايمسٜمقيمة، هبذه يمٝمس ايمبدفمة إؿمالق: ايمثاين ايمٗمقل أصحاب

 وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم وايمرؽمقل (زمدفمة) :ومٙمتؿ وىمٝمػ

 هبا: فَمَزى ايمتل ايمِمقر سمٛمقفمت
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 فمـ نٝمٜما َمع هلا، َمٝمت فمعم سمٛمقح ومػم فمٛمد اَمرأة ئمزي رةهمٚمَ  

  ايمٛمٝماضمة.

 ر.آطَم  ؾمخص َمع ايمٔمزاء يرؽمؾ وأطمرى:

 طمْمقؿًما، إرض دم ويط ايمٗمػم فمٛمد جيٙمس وشمايمثة: 

 .زمأطمرة وُيذىمرهؿ وئمٓمٜمؿ

 خرجٞمَ  ٓ زمٗمٝمقد ُيٗمَٝمد مل وأٞمف إَمر، دم ؽَمٔمة فمعم دل ىمٙمف همٜمذا

 فمٛمٜما.

 سمُمٝمٝمع فمعم َمٗمِمقًرا ايمٔمزاء قاصمٔمٙم اظمٝمت أهؾ ؾماء هم١من 

 .اجلٛمازة

 اظمٗمازمر. فمٛمد ايمٔمزاء أطمذ وهلؿ 

 همٝمجٙمس همٝمف، ايمٛماس يستٗمبٙمقن صٝمقان ُتٜمٝمز ىمذيمؽ وهلؿ 

 َما هلؿ وجُيََٜمز وَمُمٝمٜمؿ، ؽمٖمرهؿ َمـ نويسؼميق ايمٛماس

 .ذيمؽ دم ضمرج وٓ ايمٗمٜمقة، أو ايمُماي َمـ يممزمقن

 .وَمقهمؼ واهلل ض ضمسـرْ فمَ ومال: هذا 
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 وَما ايمراصمح يمديؽ يا ؾمٝمخ؟ يم٘مـ َما اخلالصة 

 وزماهلل أومقل اظمقصمز ايمنيع ايمٔمرض هذا ومٙمت: وزمٔمد

 :ايمتقهمٝمؼ

 أهؾ فمعم ضمرج أٞمف ٓ :اخلالصة واحلاصؾ وايمراصمح يمديَ 

 ،(ىمراد هبا ىمبغمة طمٝمٚمة زمف وأفمٛمل) صٝمقاًٞما ُئِمدوا أن اظمٝمت

 يمٙمٚمٔمزيـ. َممموب سمٗمديؿ دم ضمرج وٓ

 :ومٝمقد زمٔمدة زماجلقاز ومقرم ُأومٝمد يم٘مـ 

ًٓ أ  َمال ايمِمٝمقان هذا فمعم ؽمٝمٛمٖمؼ ايمذي اظمال ي٘مقن أن ٓ -و

 زمحال. هذا جيقز ٓ  همٜمٛما أيتام،

 َمـ اظمال همٝم٠مطمذ ايمبايمغ، ونمغم ايمبايمغ ايمقرشمة دم ىمان هم١من 

، واؽمتئذاٞمف رواه زمٔمد ايمبايمغ ٞمِمٝمب ًٓ  َمال َمـ ي٠مطمذ وٓ أو

 .يتٝمؿ

 سم٘مقن وإٞمام هذا، يمِمٛمع اظمٝمت أهؾ يستديـ أن ٓ -شماٞمًٝما

 .َمٝمنة ؿـمروهمٜم
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 دم أفمٛمل) ىمبغمة َمبايمٕمة ايمِمٝمقان دم ي٘مقن أن ٓ -شمايمًثا

 .آفمتدال ضمد فمـ همَٝمخرج( وزطمرهمتف سمُمٝمٝمده

 إذا ايمقرشمة َمال َمـ ايمِمٝمقان ُيِمٛمع أن جيقز ٓ أٞمف فمعم أؤىمد

 زمٔمّمٜمؿ. يقاهمؼ مل أو يقاهمٗمقا مل

 .نمغمه دون وضمده اظمتحٚمؾ همٜمق أفمده همَٚمـ هذا، ضمِمؾ هم١مذا 

 ل أطمغم.ومال: زمٗمل يمدَي ؽم٠ما

 زمذىمره. ْؾ َّم ٖمَ ومٙمُت: سمَ 

ؿ ٘مْ وَما ضُم  ؟ؿ صمٙمب ومارئ يٗمرأ دم هذا ايمِمٝمقان٘مْ َما ضُم ومال: 

 أصمرسمف؟

 هذا دم ايمٗمرآن يٗمرأ ايمذي ايمٗمارئ فمـ أحتدث ملومٙمت: 

 .اهلل ؾماء إنَمستٗمؾ  َمٗمال همٙمٜمذا وٓ فمـ أصمرسمف، ايمِمٝمقان،

ومال: صمزاك اهلل طمغًما، وزمارك اهلل همٝمؽ، وزادك اهلل همٗمًٜما 

 .اًم ٜمْ وهمَ 

 وإياك. ،رب ايمٔماظمكم َمكم ياآومٙمت: 



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الثالثمن   

 

779   

 

العطْز اضتعنال : )املطأل٘ الطادض٘ َعِشسٗ
 (؟احملتْٓ٘ علٙ كحْل
 يٗمقل ايمسائؾ ايم٘مريؿ:

ٔمْمقر وايمروائح ايمتل حتتقي فمعم َما ضم٘مؿ ايمتْمٝمب زمايم

 ٘محقل؟ايم

 ٙمػ ايمٔمٙمامء دم هذه اظمسٟميمة فمعم ومقيمكم:اطمتَ ومٙمُت: 

  جيقز ايمتٔمْمر هبا.وٓ ،هذه ايمٔمْمقر ٞمجسة -ايمٗمقل إول

 وٓ ضمرج همٝمٜما. ،هذه ايمٔمْمقر ؿماهرة -ايمٗمقل ايمثاين

 ٛمجاؽمتٜما؟زم كمومال: َما وصمٜمة ايمٗمائٙم

اخلٚمر ٞمجسة، وهذا  يرى أصحاب هذا ايمٗمقل أنومٙمت: 

ر همٜمق ٘مِ ل ايمذي يقوع دم هذه ايمٔمْمقر إذا ُذب ُيْس قايم٘مح

ٓ  س ايمثقب، وهذاٛمجِّ يُ  واخلٚمر ٞمجسة، هم٘مان اؽمتٔماميمف ،مخر

 جيقز.

 فمعم أن اخلٚمر ٞمجسة؟ وَما ديمٝمٙمٜمؿ ال:وم
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ا َيا}اؽمتديمقا زمٗمقيمف سمٔمالم: ومٙمت:  َ ـَ  َأي  ْٚمرُ  إَِٞماَم  آََمٛمُقا ايَمِذي  اخْلَ

َْٞمَِماُب  َواظْمَْٝمِنُ  ْٕ مُ  َوا َٓ َْز ْٕ ـْ  ِرصْمٌس  َوا  ايمَُمْٝمَْمانِ  فَمَٚمؾِ  َِم

 .[92: اظمائدة] {سُمْٖمٙمُِحقنَ  يَمَٔمَٙمُ٘مؿْ  هَماصْمَتٛمُِبقهُ 

 ه ٞمجس.اَمٔمٛم :(رصمس)ومقيمف: ومايمقا: 

 ؿ هلؿ هذا آؽمتدٓل؟ٙمِّ ومال: وهؾ ؽُم 

 .ؿٙمَ َس مل يُ ومٙمت: 

 اؽمتدٓهلؿ زمأية ايم٘مريٚمة؟ ـاب فمومال: هم٘مٝمػ جي

 اظمُمؼمىمات َمـ( رصمس) يمٖمٓمة ٟمنومٙمت: ُأصمٝمب فمٙمٝمٜمؿ زم

 اظمحرم، ايمٗمذر،: َمٛمٜما ىمثغمة، َمٔماين حتتٚمؾ همٜمل ايمٙمٖمٓمٝمة،

 ...ايمٛمجس اإلشمؿ، ايممم، ايم٘مٖمر، ايمٙمٔمٛمة، ايمٔمذاب، ايمٗمبٝمح،

 .ونمغمها

وإذا سمْمرق يمٙمديمٝمؾ آضمتامل ؽمٗمط زمف آؽمتدٓل، ٓ ؽمٝمام 

 ودم ايمباب أديمة سمٖمٝمد فمدم ايمٛمجاؽمة.

 ومال: هؾ هلؿ أديمة أطمرى نمغم أية؟
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وهمٝمف:  ،: ٞمٔمؿ، اؽمتديمقا زمحديث أيب شمٔمٙمبة ريض اهلل فمٛمفومٙمت

ممب همٝمٜما ؾ أٞمٝمة ايمتل يَ ْس ر زمٕمَ َمَ أٞمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أَ 

 خلٚمر.ايم٘مٖمار ا

 ت هذا احلديث؟بَ ومال: هؾ شمَ 

 ثبت.ومٙمت: ٓ يَ 

 زمْمٜمارة اخلٚمر؟ـ ومايمقا يمٝمؾ َمَ ومال: َما د

 ديمٝمؾ إلم يتاج ذفمل ضم٘مؿ ايمٛمجاؽمةومايمقا: ايمٗمقل زمومٙمت: 

 احلسٝمة ايمٛمجاؽمة يٗمتيض ٞمص ايمممع دم درِ يَ  ومل ذفمل،

 .ايمْمٜمارة إؾمٝماء دم وإصؾ يمٙمخٚمر،

ويمق  ،ظمديٛمة٘مبت دم ؿمرومات اىمذيمؽ: ظما ضُمرَمت اخلٚمر ؽُم 

  ذيمؽ ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ.كَم بَ ىماٞمت ٞمجسة يمَ 

 اوْ َر َح تَ يمَ  ،ٞمجاؽمتٜما ئمتٗمدون ايمِمحازمة ىمان يمقىمذيمؽ: 

 اهلل صعم - اهلل رؽمقل ويمٛمٜماهؿ ايمٛمجاؽمات، أَماىمـ إلراومتٜما
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 فمـ ناهؿ ىمام ،عارايمُمق دم إراومتٜما فمـ - وؽمٙمؿ فمٙمٝمف

 .وايمٓمؾ ايمْمريؼ دم ايمتخقم

َما ايمراصمح يمديؽ دم   ،هذا ايمٔمرض ايمنيع إذن وزمٔمد ومال:

 اخلٚمر؟

 ومٙمت: ايمراصمح يمدَي أنا ؿماهرة.

 ؟ زمْمٜمارة ايمٔمْمقر ايمتل همٝمٜما ىمحقلكمٙمومال: همام وصمٜمة ايمٗمائ

ل يمٝمس قايم٘محٚمر يمٝمست ٞمجسة، همبايمتارم ومٙمُت: ومايمقا: اخل

ارم ايمٔمْمقر ايمتوزم، همتحريؿ اخلٚمر ٓ يٖمٝمد ٞمجاؽمتٜما ٞمجًسا،

 ضمرج ايمبتة دم اؽمتٔمامهلا. ايمتل همٝمٜما ىمحقل ؿماهرة، وٓ

وفمعم همرض ٞمجاؽمة اخلٚمر، همٜمذه ايمٔمْمقر ايمتل حتتقي فمعم 

 ىمحقل يمٝمست ٞمجسة أيًّما.

 !؟ىمٝمػ ذيمؽ ومال:

ج ستٔمٚمؾ دم ايمٔمْمقر ُئمايمَ ومٙمت: ومايمقا: ايم٘محقل ايمذي يُ 

 ويتحقل.
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هق يتْماير وٓ يستٗمر فمعم ايمبدن، همٔمعم همرض ىمذيمؽ: 

 ٞمجاؽمتف همٜمق َمـ اظمٔمٖمق فمٛمف.

 ؟اظمسٟميمةهذه يمديؽ دم  وايمراصمح ومال: َما اخلالصة

صمقاز ايمتْمٝمب وايمتٔمْمر هق زمف وأطمتاره  ديـ اهللَومٙمت: ايمذي أَ 

زمايمْمٝمب وايم٘مقيمقٞمٝما ايمتل حتتقي فمعم ىمحقل، وفمعم أنا 

 .يمٝمست ٞمجسة زمؾ هل ؿماهرة، هماخلٚمر ؿماهرة

ٔماجلة، ىمٚمٝماه ايمٌمف ويمق همروٛما ٞمجاؽمتٜما همٜمذه ايمٔمْمقر َم 

 .ت أصبحت ؿماهرةٗمٝمِّ ايمِمحل إذا ٞمُ 

 هذه ايمٔمْمقر سمتْماير وٓ سمستٗمر.و 

 ومال زمٗمل يمدَي ؽم٠مال أطمغم.

 زمذىمره. ْؾ َّم ٖمَ سمَ  ،ٔمةضمب وايمَس ومٙمت: فمعم ايمرَ 

 ؾ ىمتاب ٞماومش َمسٟميمة ٞمجاؽمة اخلٚمر؟َّم همْ ومال: َما أَ 

ـ هق  ؾ ىمتاب ٞماومش هذه اظمسٟميمة ـ همٝمام اؿمٙمٔمُت َّم همْ ومٙمت: أَ 

 .((َمقؽمقفمة أضم٘مام ايمْمٜمارة))ىمتاب: 
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 ـ َم٠ميمػ هذه اظمقؽمقفمة؟ومال: َمَ 

زْمَٝمانِ  حمٚمد زمـ ُدزْمَٝمانِ  فمٚمر أزمق: اظم٠ميمػومٙمت:   .ايمد 

 ( جمٙمًدا.73وهل َمْمبقفمة دم )

اًم وفمٙماًم ٜمْ ومال: صمزاك اهلل طمغًما، وزمارك اهلل همٝمؽ، وزادك همَ 

 وسمقهمٝمًٗما وؽمداًدا، ورضمؿ وايمدسمؽ وأؽم٘مٛمٜما همسٝمح اجلٛمان.

 ر اهلل يمؽ.٘مَ رب ايمٔماظمكم، ؾَم  َمكم ياآومٙمت: 
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َّبع٘ َعِشسٗاملطأل٘ الطا ع املسأٗ صْزتَا ِض: )
 .علٙ مْاقع التْاصل(

 يٗمقل ايمسائؾ ايم٘مريؿ:

ؿ ووع اظمرأة صقرهتا ايمُمخِمٝمة فمعم ضمساهبا ٘مْ َما ضُم 

 َمثؾ:   :فمعم َمقاومع ايمتقاصؾ آصمتامفمل ،ايمُمخيص

 ...ونمغمها(؟ قاسمس أب، وايمتقيؼمٖمٝمس زمقك، وايمايم)

 فمعم -ٙمػ همٝمٜما ايمٔمٙمامء اظمٔماسونسمٙمؽ َمسٟميمة اطمتَ ومٙمت: 

 :شمالشمة أومقال

  .اجلقاز مفمد -ايمٗمقل إول

 .فمٙمٝمف ـ وهق ومقل مجاهغم ايمٔمٙمامء اظمٔماسيـ ـ همٝمام وومٖمُت 

  .ٗمٝمقدزماجلقاز   -ايمٗمقل ايمثاين

 ...اظمٌمية، وايمدىمتقر: ؽمامل اخلْمٝمب وهق ومقل دار اإلهمتاء

 .اونمغممه
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اخلروج َمـ اخلالف  ٓ يٛمبٕمل ذيمؽ: ٕن -ايمٗمقل ايمثايمث

 َمستحب. 

 .َمراد اهلل فمبد زمـ همّمؾ /دىمتقرايم وزمف ومال 

 .((ايمٔمٌم همٗمف دم اظمٗمدَمة)) َم٠ميمػ ىمتاب: 

 جة أصحاب ايمٗمقل إول؟ومال: َما ضُم 

مجٜمقر ايمٔمٙمامء اظمٔماسيـ أن ؿ ٙمَ ٔمْ سمَ  ، يٛمبٕمل أنزمدايةً ومٙمت: 

 اطمتٙمٖمقا دم فمٙمة اظمٛمع:

 همٗمايمت ؿمائٖمة: ايمٔمٙمة دم ىمقن ايمقصمف وايم٘مٖمكم فمقرة.

 ٖمسدة.وومايمت ؿمائٖمة: ايمٔمٙمة دم ايمٖمتٛمة واظم

 جج:ٙمٜمؿ مجٙمة َمـ احُل هم ،ججأَما فمـ احُل 

ستٙمزم أن [ ومايمقا زمٖمروٝمة ايمٛمٗماب، وايمٗمقل زمٖمروٝمتف يَ 7]

 .اظمرأة ىمٙمٜما فمقرة

يمِمقرة فمعم ايمٛمت وهل أمٜما ْو همقَ  ،وفمعم هذا إؽماس 

 ضمرام وٓ جيقز. -ىماؾمٖمة فمـ وصمٜمٜما
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ز إٓ حلاصمة أو ايمتِمقير ايمٖمقسمقنمرادم ٓ جيقومايمقا: [ 2]

 ضماصمة أو رضورة.ذه ه ترضورة، ويمٝمس

يمِمقرة همتٛمة وهمساد، واهلل ٓ جيب ا[ ومايمقا: دم وؤمٜما 3]

وة يمٛمٓمر ايمِمايمح رَ ٔمَ ايمٖمساد، همايمِمقرة هبذه ايمْمريٗمة َمُ 

وايمٖماؽمؼ، واظمسٙمؿ وايم٘ماهمر، ويٚم٘مـ ٕهؾ ايممم وايمٖمساد 

ب أؾمٝماء ٝمٜما وايمٔمبث هبا زمػمٞماَمج ايمٖمقسمقؾمقب وسمرىمٙمحتٚمٝم

 اًَما.مت ٝمٜما، هم٘مان ايمِمقاب َمٛمع هذا ومبٝمحة فمٙم

 ومال: هذا رأي ؽمديد وضمسـ.

 ا.، هق رأي ؽمديد وضمسـ صمد  ومٙمت: إي واهلل

 جة أصحاب ايمٗمقل ايمثاين؟ام ضُم همومال: 

 ومٙمت: 

ٖمٜما ُْم ومايمقا: ايمٛمٗماب َمستحب فمٛمد مجاهغم ايمٔمٙمامء، هم٘مَ [ 7]

 .ٔمقرةزمإذ ايمقصمف يمٝمس  :وصمٜمٜما ٓ ضمرَمة همٝمف
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 [ ومايمقا: ايمتِمقير ايمٖمقسمقنمرادم َمباح وٓ ضمرَمة همٝمف حلاصمة2]

يمِمقرة ٓ ضمرَمة همٝمف َمـ هذا أمٜما ْو أو يمٕمغم ضماصمة، همقَ 

 ايمباب.

 ،ومايمقا: اضمتاميمٝمة حتٚمٝمؾ صقرة ايمٖمتاة َمـ ايمٛمت ومائٚمة[ 3]

يٚم٘مـ ٕي ؾمخص أن يٙمتٗمط هلا صقرة دم  أيًّما وىمذيمؽ

 ايمُمارع دون أن سمُمٔمر.

 ومال: يم٘مـ ايمٛمٓمرة دم ايمُمارع فماروة، ويمـ يراها ىمؾ أضمد؟

صقرهتا فمعم  ْت ؤمـ وَ َمَ  ومٙمت: هذا صحٝمح، وىمذيمؽ

 ٙمزم أن يراها ىمؾ أضمد.ٓ يَ  ،َمقاومع ايمتقاصؾ

 ؟ومال: ىمٝمػ ذيمؽ

ذي يٚمر َمٛمف ومٙمت: ضمساب اظمرأة فمعم ايمٖمٝمس زمقك ىمايمُمارع ايم

زمٔمض ايمٛماس، همٜمؾ سمرى ىمؾ ايمٛماس يٚمرون َمـ ؾمارع 

 واضمد؟!

 صٖمحتٜما، يمـ يدطمٙمٜما ىمؾ ايمٛماس.زمايمْمبع ٓ، هم٘مذيمؽ أيًّما 
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أة أٓ سمٛممم صقرهتا ومال: أٓ سمرى أن إهمّمؾ وإؽمٙمؿ يمٙمٚمر

 ايمُمخِمٝمة فمػم ايمٛمت؟

ستٕمؾ ايمِمقرة أهؾ ضمتك ٓ يَ  :ومٙمت: ٞمٔمؿ، هذا أهمّمؾ هلا

 ايممم وايمٖمساد.

إهمّمؾ، وإٞمام ضمقل احلالل  يم٘مـ ايم٘مالم هٛما يمٝمس فمـ

 واحلرام، واجلائز ونمغم اجلائز.

ممت صقرهتا فمعم ايمٛمت وهل َمٙمتزَمة ـ ٞمَ زمٚمٔمٛمك أن َمَ 

شمٚمة آهؾ سم٘مقن  ،همتٛمةزمحجاهبا، ويمٝمس دم صقرهتا إنمراء أو 

 هذا هق ايمس٠مال!! َمرسم٘مبة يمذٞمب أم ٓ؟

ر اظمرأة َمع زوصمٜما أو وايمدها أو قَ َِم : أٓ سمرى أن سمُ شمؿ أومقل

دم صقرة مجافمٝمة َمـ ايمقايمديـ وايمزوج واإلطمقة 

 أَمر صمائز؟ -وإطمقات

 صمائز.ٞمٔمؿ، هذا أَمر ومال: 
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ومٙمت: همام ايمٖمرق زمكم أن سمتِمقر وضمدها أو َمٔمٜمؿ، َما داَمت 

 ر فمقرة.ٓمٜمٓ سمُ 

 ومال: يبدو أن ايمٗمقل ايمٗمائؾ زماجلقاز ومقي!!

 .ومٙمت: ٞمٔمؿ، هق ومقل ومقي وَمٔمتػم

ايمتل سمٙمتزم هبا اظمرأة  جيب أن َما ايمٗمٝمقد ايمتل يم٘مـومال: و

صقرهتا ىمِمقرة ؾمخِمٝمة فمعم ضمساهبا فمػم َمقاومع  ؤمْت وَ 

 ايمتقاصؾ؟

 ومٙمت: 

 ًٓ  .افمل ايمتزاًَما سماَم  أن سمٙمتزم زمحجاهبا ايممم -أو

 ْمل مجٝمع زمدنا إٓ ايمقصمف وايم٘مٖمكم.ٕموأفمٛمل زمف  َما ي 

أٓ سم٘مقن ٞمائٚمة أو صمايمسة دم ووع نمغم ٓئؼ، أو همٝمف  -شماٞمًٝما

 نمراء.إهمتٛمة أو 

 .وَمٔمرهمتف واؿمالفمف ن ي٘مقن ذيمؽ زم١مذن ويمٝمٜماأ -شمايمًثا

 ومال: صمزاك اهلل طمغًما، َما ايمراصمح يمديؽ دم اظمسٟميمة؟
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ايمٗمْمع هم :ومٙمُت: ىمال ايمٗمقيمكم َمٔمتػم، واظمسٟميمة دم احلٗمٝمٗمة حُمغمة

أؽمتْمٝمٔمف،  ٓ -زمتِمقيب رأي وتْمئة أطمر دم هذا اظمٗمام

 إَمر واؽمع. :ويم٘مـ أومقل

ومال: أٓ سمرى أن فمرض اخلالف دم َمسٟميمة ىمٜمذه يٖمتح زماب 

ٓ ؽمٝمام اظمراهٗمات  ،فمٝمف يمٙمٖمتٝماتاايممم وايمٖمساد فمعم َمٌم

 ؟ٛمممن صقرهـ زمام همٝمٜما َمـ سمػمج وطمزي وإنمراءيمٝمَ  :َمٛمٜمـ

همٚمـ أرادت أن سمٛممم صقرهتا  !ومٙمت: يمٝمس إَمر ىمام ذىمرَت 

أٞمت، همٙمـ سمٛمتٓمر همتقى َمٛما أو  فايمٛمحق ايمذي ذىمرسمَ  افمعم هذ

 !!َمـ نمغمٞما

 -ويم٘مـ اظمسٙمٚمة ايمٔمٖمٝمٖمة اظمٙمتزَمة زمحجاهبا ووومارها وديٛمٜما 

 هل ايمتل ؽمتٙمتزم زمام ومٙمٛماه.

وأيًّما: ىمالَمٛما يمٝمس َمٔمٛماه أن سمٗمقم ىمؾ حمجبة أن زمقوع 

زمحجة أن إَمر  :صقرهتا ايمُمخِمٝمة فمعم َمقاومع ايمتقاصؾ

 .َمباح زمٗمٝمقد
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 هم٘مؿ َمـ َمباح ٓ ٞمٖمٔمٙمف!! 

ومٙمت: يم٘مـ أٓ سمرى َمٔمل أن هذه ايمٖمتقى سمقؽمع إَمر وٓ 

 فمعم زمٔمض ايمٛمساء دم جمآت ىمثغمة؟ ،سمّمٝمؼ واؽمًٔما

 ومال: ىمٝمػ ذيمؽ؟

درؽمة أو حماَمٝمة أو َمذئمة أو دافمٝمة أو ؿمبٝمبة أو َمُ  ومٙمت: يمق أن

أو  فماَمة هلا صٖمحة ئٛمُمسمريد أن سمُ  -دىمتقرة صماَمٔمٝمة

يمٝمٔمرهمٜما ايمٛماس أو يمٝمستٖمٝمدوا َمـ فمٙمٚمٜما دم جماهلا،  ؾمخِمٝمة

اإلؽمالم  أٓ سمرى أن هذا ايمرأي يدَمٜما ويبكم هلا ؽمامضمة

 وفمدم سمّمٝمٝمٗمف فمعم اظمرأة؟!

 .هق ىمذيمؽ ،ومال: إي واهلل

ن أٞمٗمؾ همتقى يمدار اإلهمتاء اظمٌمية ومٙمت: ودم هذا اظمٗمام أود أ

 .ضمقل هذه اظمسٟميمة

 تاء اظمٌمية:ومايمت دار اإلهمضمٝمث  
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 صٖمحتٜما فمعم هلا ؾمخِمٝمة صقرة ووع يمٙمٚمرأة جيقز))

 :زممموط يم٘مـ ،آصمتامفمل ايمتقاصؾ زمٚمقاومع

 ىم١مـمٜمار :حمرم أَمر فمعم ذاهتا دم ايمِمقرة سمُمتٚمؾ أٓ -7 

 .ايمٗماٞمقن رهٓمُ َي  َما أَمر أو ٓئؼ نمغم ٔمؾٍ همِ  أو فمقرة

 أو أذى وضمِمقل همتٛمة إشمارة دم ايمِمقرة ٞممم يتسبب أٓ -2 

 .ايمٙمٖمٓمٝمة زمايمتٔمديات ويمق ،تٜمايمِماضمب رضر

 ٔمٙمؿسمَ  ٓ ،آطمريـ زمٟمؾمخاص َمتٔمٙمٗمة ايمِمقرة ىماٞمت إذا -3 

ًٓ  اؽمتئذانؿ همٔمٙمٝمٜما فمدَمف، َمـ ٞمممها دم إذنؿ َمدى  .أو

 ىمان هم١من :زوج ذات وىماٞمت ،َٓمرأة ايمِمقرة ىماٞمت إذا -4 

 همٝمجب ،ايمممفمل زماحلجاب ويمق صقرهتا زمٛممم هلا يٟمذن ٓ

 .ذٍ ٛمئضمٝم صقرهتا ممٞم هلا جيقز وٓ ؿمافمتف فمٙمٝمٜما

 ٞممم دم اَمػمرً  يمزوصمتف جيد ىمان هم١من ،يمٙمزوج وزمايمٛمسبة 

 أن دم فمٙمٝمف ضمرج همال ،اظمذىمقرة ايمّمقازمط َمرافماة َمع صقرهتا

 . اظمروءة زمٔمدم اَمذَمقَمً  زمذيمؽ ٔمتػَم يُ  وٓ زمذيمؽ، هلا يٟمذن
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 وايمتسؼم، ايمتحٖمظ فمعم أَمرها ي٘مقن أن اظمرأة دم وإصؾ

 زماحلجاب ويمق - ٝمةايمُمخِم صقرهتا ٞممم فمدم همإهمّمؾ

  .ذيمؽ إلم دافمٝمة ضماصمة هٛماك يمٝمس دام َما -ايمممفمل

 ((.أفمٙمؿ سمٔمالم واهلل

ـ يٗمرأ هذه  يمؽ ويم٘مؾ َمَ زمكمِّ ومٙمت: ودم اخلتام أريد أن أُ 

أٞمٛمل ٓ  -دم صمٛمبات إرض َمـ اإلطمقة وإطمقات اظمٛماومُمة

 !!أدفمق إطمقات إلم ٞممم صقرهـ فمعم ايمٛمت أزمًدا

دم اظمسٟميمة ووصمٜمة ىمؾ همريؼ،  اخلالفأوصمف  ٝمٛمُت وإٞمام زمَ  

 .ويمٝمست همتقى زماجلقاز أو زماظمٛمع ىمٚمٛماومُمة فمٙمٚمٝمة

وٓ يٛممم هلا  ،طمتف أو ازمٛمتفأويمُمخص أن يٕمار فمعم زوصمتف أو 

 دها.طماصة إذا ىماٞمت وضم ،َمقاومع ايمتقاصؾ صقرة فمعم

 .، واحلٚمد هلليمٝمف وأسمٔماَمؾ زمف َمع أهؾ زمٝمتلإوهذا َما أصمٛمح 

ًٓ  رة مجافمٝمةٛممم يمألهة صقويم٘مـ أضمٝماًٞما ومد سمُ   ـ اضمتٖما

 ...ايمدىمتقراهَمـ اجلاَمٔمة أو احلِمقل فمعم  زمايمٔمٝمد أو ايمتخرج
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َمع آيمتزام زمايمّمقازمط  ـَمـ اظمٛماؽمبات ايمسٔمٝمدة أو نمغم ذيمؽ 

 ر واؽمًٔما.جِّ ايمممفمٝمة، همٜمٛما ٓ زمٟمس زمذيمؽ، وٓ ُٞمَح 

دم زمٔمض اظمجتٚمٔمات يرى زمٔمض ىمذيمؽ أوٝمػ أٞمف و

ع احلٝماء وايمقومار، همال ايمرصمال أن هذا ٓ رء همٝمف وٓ يتٛماذم َم

م فمعم ه٠مٓء ٞممم هذه ايمِمقر زمايمّمقازمط رِّ ن ُٞمَح ٞمستْمٝمع أ

 اظمذىمقرة.

ٛممم صقرهتا واٞمٌمهمت فمـ هذا ـ مل سمَ َمَ ٟمومقل َمٙمخًِما: هم

همٗمد أضمسٛمت  ،ايمتٗمايمٝمدَمرافمٝمة احلٝماء وايمقومار وايمٔمادات و

 ومقل زمف واهلل.أوهذا َما  .وأصازمت، وهل َمثازمة َمٟمصمقرة

ايمتزاَمٜما  َمع ،ٜما صقرة ؾمخِمٝمةتْ ٔمٙمممت صقرهتا وصَم ـ ٞموَمَ 

 همال يمقم فمٙمٝمٜما وٓ ضمرج. ،زمايمّمقازمط اظمذىمقرة ؽمازمًٗما

 ومال: صمزاك اهلل طمغًما، وزمارك اهلل همٝمؽ.

 وإياك. ،رب ايمٔماظمكم َمكم ياآومٙمت: 
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طْ  يف اخل ّضعه ِكُح: )املطأل٘ الجامي٘ َعِشسٗ
 .(املطاجد لتطْٓ٘ الصفْف

 يٗمقل ايمسائؾ ايم٘مريؿ:

صمد ادم اظمس قطووع طمْم إلم د زمٔمض اظمساصمدٚمِ ٔمْ سمَ 

يمٙمٚمسافمدة فمعم سمسقية ايمِمٖمقف، أو ي٘مقن ايمسجاد دم 

 ؟ؿ هذه اخلْمقط٘مْ ، همام ضُم إصؾ خُمْمًْما

 ٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمسٟميمة فمعم شمالشمة أومقال:اطمتَ ومٙمت: 

 َمستحبة. -ايمٗمقل إول

 َمباضمة. -ايمٗمقل ايمثاين

 زمدفمة. -ايمٗمقل ايمثايمث

 إول؟َما أديمة ايمٗمقل ومال: 

ر ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زمتسقية َمَ أَ  :ومٙمت: ومايمقا

 همٗمال:ايمِمٖمقف، 
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وا صٖمقهم٘مؿ))( 7) هم١من سمسقية ايمِمػ َمـ إوماَمة  :ؽَمق 

 .((ايمِمالة

هم١من إوماَمة ايمِمػ َمـ  :أومٝمٚمقا ايمِمػ دم ايمِمالة))( 2)

 .((ـ ايمِمالةْس ضُم 

 .((اؽمتقوا، وٓ تتٙمٖمقا همتختٙمػ ومٙمقزم٘مؿ))( 3)

 .((اصقاأومٝمٚمقا صٖمقهم٘مؿ وسمر)) (4)

 .وهذه اخلْمقط سمسافمد فمعم سمسقيتٜماومايمقا: 

تؿ سمسقية ايمِمٖمقف واصمبة، وَما ٓ يَ  :وومد ومال زمٔمض ايمٔمٙمامء

 ايمقاصمب إٓ زمف همٜمق واصمب.

وذهب مجٜمقر ايمٔمٙمامء إلم اؽمتحباب سمسقية ايمِمٖمقف، وَما 

 ق َمستحب.ٜمتؿ اظمستحب إٓ زمف همٓ يَ 

 ومال: َما أديمة ايمٗمقل ايمثاين: 

هٛماك ديمٝمؾ يٚمٛمٔمٜما، وٓ ديمٝمؾ يٟمَمر يمٝمس  هذه اخلْمقطومايمقا: 

 ٝمٛما فمعم أصؾ اجلقاز.ٗمِ همبَ  ،هبا
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ستٔمٚمؾ دم ؿمافمة، وهل سمسقية ومايمقا: ومما ي٠مىمد اجلقاز أنا سمُ 

 ايمِمٖمقف يمٙمٚمِمٙمكم، وهذا أَمر َمباح وضمسـ.

 ؟(زمدفمة) :ومال: همام أديمة َمـ ومايمقا

 : ومايمقا: ومٙمت

شمة: ٕن ايمداهمع إيمٝمٜما دم زَمان ايمرؽمقل َد هذه زمدفمة حُمْ [ 7]

، ىمان َمقصمقًدا -عم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ودم زَمان أصحازمفص

 .وَمع ذيمؽ مل يٖمٔمٙمقها

أن يٛمٓمر إلم إؽمٖمؾ فمٛمد ايمٗمٝمام  [ ومايمقا: يتاج اظمِمقم2]

وهذا نمغم  .ف فمٙمٝمفٝمى اخلط ويسقي ومدَميمغَمَ  :يم٘مؾ رىمٔمة

 صحٝمح.

يدل فمعم  -هلا ك ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿرْ [ ومايمقا: سمَ 3]

 ٛمة سَمرىمٝمة.أنا ؽُم 

 صمقازم٘مؿ فمٙمٝمف؟همام ، ع ايمٗمارئٗمٛمِ يبدو أن ايمٗمقل زماظمٛمع يُ ومال: 
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ع فمعم ىمؾ إومقال، يم٘مـ ٙمِ ْمَ ًٔما يمٕمغم اظمُ ٗمٛمِ ومٙمت: ٞمٔمؿ، يبدو َمُ 

 ا َمٛمبقًذا.فمعم مجٝمع أراء يراه رأًيا ؾماذ   عٙمِ ْمَ اظمُ 

 !!ح رم اظمسٟميمة َمـ همّمٙمؽوِّ ومال: ىمٝمػ ذيمؽ؟ وَ 

 : ومٙمت

 ًٓ  زَمان دم إيمٝمٜما اهمعايمد ٕن شمة:َد حُمْ  زمدفمة هذه)ومقهلؿ:  -أو

 ىمان -أصحازمف زَمان ودم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمرؽمقل

 .(يٖمٔمٙمقها مل ذيمؽ وَمع َمقصمقًدا،

همٗمد صماء إَمر زمتسقية هذا ىمالم نمغم صحٝمح زمٚمرة، 

اإليمزام زمٛمٓمام َمٔمكم يمتسقية هذه  ايمِمٖمقف، ومل يٟمِت 

ايمٛمٓمر فمـ  ّض ٕمَ ر أن اظمْمٙمقب هق ايمتسقية زمِ ٜمَ همٓمَ  ،ايمِمٖمقف

 ايم٘مٝمٖمٝمة.

يتاج اظمِمقم أن يٛمٓمر إلم إؽمٖمؾ فمٛمد ايمٗمٝمام )ومقهلؿ:  -شماٞمًٝما

ى اخلط ويسقي ومدَمف فمٙمٝمف، وهذا نمغم يمغَم  :يم٘مؾ رىمٔمة

 .(صحٝمح
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ٓ ضمرج دم ذيمؽ ايمبتة، همايمٛمٓمر يمقوع ايمٗمدَمكم فمعم اخلط 

يمتسقية  فزم وهق َمستحب ٕٞمٛما ٞمِمؾ ،فمٚمؾ ظمِمٙمحة ايمِمالة

 ايمِمٖمقف اظمٟمَمقر هبا ذفًما.

 هلا وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمرؽمقل كرْ سمَ )أَما ومقهلؿ:  -شمايمًثا

 .(سَمرىمٝمة ٛمةؽُم  أنا فمعم يدل

هذا سمٗمسٝمؿ صمديد،  وايمؼمىمٝمة ايمٖمٔمٙمٝمة إلمٛمة همٟمومقل: سمٗمسٝمؿ ايمس  

 .وهق نمغم َمٛمّمبط

ٛمة ىمف ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ي٘مقن ؽُم َر ويمٝمس ىمؾ َما سمَ  

 !!سمرىمٝمة

همٜمذا زمالل يِمقم دم ىمؾ وومت سمقوٟم همٝمف، وايمرؽمقل صعم اهلل 

ك رْ سمَ  :هٛما مل ي٘مـ يٖمٔمؾ ذيمؽ، همٜمؾ ٞمٗمقلفمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

 ؟ىمٝمةٛمة سَمرْ ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ ُيسٚمك ؽُم 
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ِمٙمقن دم ونمغمهؿ ىماٞمقا يُ  ...وازمـ َمسٔمقد وأٞمس وهذا فمقم

ثبت فمٛمف أٞمف َمِمعم ايمٔمٝمد، وايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ مل يَ 

  .صعم ومبؾ ايمٔمٝمد أو زمٔمده

قل صعم اهلل فمٙمٝمف ك ايمرؽمرْ سمَ  :هٛماهمٔمٙمٜمؿ وٞمٗمقل بْمؾ همٜمؾ ٞمُ 

 فمعم أنا ؽُمٛمة سَمرىمٝمة.دل وؽمٙمؿ 

 أن إصؾ سمْمبٝمؼ ا ُيبكمِّ ٓمٝمؿ صمد  ومٙمت: زمؾ فمٛمدي َمثال فم

د فمـ رؽمقل اهلل رِ ايمتْمبٝمؼ زمْمريٗمة مل سمَ هذا ويمق ىمان  ،ٛمةايمس  

 !!صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

ر زمإذان َمَ ر ايمٛماس دم زَماٞمف، أَ ثُ زمـ فمٖمان ظما ىمَ ٜمذا فمثامن هم

 إول دم ايمسقق.

ة، همٙمؿ : ىمان ايمٛماس دم زَماٞمف فمٙمٝمف ايمِمالة وايمسالم ومٙمومال

 إلم إذان ايمثاين. ي٘مقٞمقا زمحاصمة 
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ومٙمت: فمعم ٞمٖمس هذه ايمْمريٗمة، ىمان ايمٛماس دم زَماٞمف فمٙمٝمف 

زمحاصمة إلم  نٞمة زمزَماٞمٛما ـ ومٙمة، ي٘مقٞمقٗمارَ ايمِمالة وايمسالم ـ َمُ 

 اخلْمقط دم اظمساصمد يمتسقية ايمِمٖمقف.

٘مثر ايمٛماس دم مل يَ أ ـيم٘مهذه، دم  ويٚم٘مٛمٛمل أن أؤيدك ومٙمت:

 ديؼ، ودم زَمان فمٚمر؟زَمان ايمِمِّ 

 روا.ثُ ىمَ  ومال: زمعم

 ومٙمت: وَمع ذيمؽ مل يٖمٔمٙمقا َمثؾ همٔمؾ فمثامن.

 ومال: َماذا سمريد أن سمٗمقل؟

َمـ ومقيمف  ؿ فمثامن ريض اهلل فمٛمفٜمِ همَ  :أومقلت: أريد أن ومٙم

ـْ  يمِٙمَِماَلةِ  ُٞمقِديَ  إَِذا} سمٔمالم: ُٚمَٔمةِ  َيْقمِ  َِم  ِذىْمرِ  إلَِم  هَماؽْمَٔمْقا اجْلُ

: اجلٚمٔمة] {سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  ىُمٛمُْتؿْ  إِنْ  يَمُ٘مؿْ  طَمغْمٌ  َذيمُِ٘مؿْ  ايْمَبْٝمعَ  َوَذُروا اهللَِ

ؼمك إذا ٞمقدي يمِمالة اجلٚمٔمة أن يَ  :اظمْمٙمقبوأن اظمراد  [9

ايمٛماس َما دم أيديؿ يمٝمذهبقا يمِمالة اجلٚمٔمة، همٟمراد أن يٛمبٜمٜمؿ 

 ومبؾ اجلٚمٔمة زمزَمـ أن اظمٝمٔماد ومد اومؼمب.
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َؾ َما مل يٖمٔمٙمف ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، ٞمٔمؿ، هَمٔمَ أومقل: 

 يم٘مٛمف وصؾ هبذا ايمٖمٔمؾ إلم َمراد اهلل ورؽمقيمف.

مل يٖمٔمٙمٜما ايمرؽمقل صعم  ،اخلْمقط ايمتل دم اظمساصمد ٘مذيمؽهم

ر زمتسقية ايمِمٖمقف، وهذه اخلْمقط َمَ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، يم٘مٛمف أَ 

ٛمتف صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف سمسقيا، همبٜما ٞمِمؾ إلم سمْمبٝمؼ ؽُم 

 وؽمٙمؿ.

 ىمٝمة؟ٛمة ايمؼَم ٛمٖمل ايمس  د هبذا ايمتٟمصٝمؾ أن سمَ سمري ومال:

 ٛمة.ومٙمت: زمؾ أضمٝماًٞما ي٘مقن ايمؼمك هق ايمس  

 ثؾ َماذا؟ومال: َمِ 

  َمثؾ إذان واإلوماَمة يمٙمٔمٝمديـ. ومٙمت:

ومال: حتت أي زمٛمد أصقرم سمقوع َمسٟميمة اخلْمقط يمتسقية 

 ايمِمٖمقف؟

 .(اظمِمايمح اظمرؽمٙمة): حتت زمٛمد ومٙمت

 ؟(اظمِمايمح اظمرؽمٙمة) كومال: َما َمٔمٛم
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 افمتبارها فمعم ديمٝمؾ يٟمِت  مل ايمتل هل اظمرؽمٙمة اظمِمايمح :ومٙمت

  .إيمٕمائٜما فمعم وٓ

  :أَمريـٓزمد َمـ  ذه اظمِمٙمحةهب ٞمٔمٚمؾ ضمتكو

 ًٓ َٓ  -أو   تايمػ ايمممع.أ

 .ايمممفمٝمة وايمٗمقافمد ايم٘مٙمٝمة اظمٗماصدأن سمتقاهمؼ َمع  -شماٞمًٝما 

 ،ٟميمة اخلْمقط دم اظمساصمديمٛما اظمِمٙمحة اظمرؽمٙمة فمعم َمسزَ هم١مذا ٞمَ 

 واحلٚمد هلل رب ايمٔماظمكم. ٗمة هلا زمٖمّمؾ اهلل،زمِ ْماهمٜمل َمُ 

 فمعم هذا ايمتٟمصٝمؾ وايمبٝمان. ومال: صمزاك اهلل طمغًما

 .تٙمخٝمص َما ؽمبؼزم وأود أن سمتٖمّمؾ فمقمَ 

ٙمػ ايمٔمٙمامء اظمٔماسون دم ضم٘مؿ اخلْمقط دم ومٙمت: اطمتَ 

 عم شمالشمة أومقال:فم -يمتسقية ايمِمٖمقف اظمساصمد

 .ومقل زمآؽمتحباب

 .وومقل زماجلقاز 

 ة.وومقل زمايمبدفمٝم 
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 ـ يرون اجلقاز. ٚمُت ٙمِ فمَ وأىمثر ايمٔمٙمامء ـ همٝمام 

 ومال: همام سمرصمٝمحؽ؟

 ومٙمت: أطمتار آؽمتحباب يمالفمتبارات ايمسازمٗمة.

 ومال: َما رأيؽ دم ايمٗمقل ايمٗمائؾ زمايمبدفمٝمة؟

 !!همٝمف سمّمٝمٝمؼ ،َمرهمقض َمٛمبقذ ومٙمت: هق دم ٞمٓمري ومقل ؾماذ

   ومال: صمزاك اهلل طمغًما.

 وإياك. ،َمكمآومٙمت: ايمٙمٜمؿ 
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باملياكري، : )طالء األظافس طأل٘ التاضع٘ َعِشسٗامل
 .ل(ِطّالُغ يف صح٘ الْضْءّأثسِ 

 :ةايم٘مريٚم ةٗمقل ايمسائٙمسم

هؾ يِمح ايمقوقء غم؟ وؿ ؿمالء إـماهمر زماظمٛماىم٘مْ َما ضُم 

 ؾ َمع وؤمف؟ْس وايمٕمُ 

 فمعم ٞمقفمكم: (اظمٛماىمغم)ؿمالء إـماهمر أو َما يسٚمقٞمف ومٙمت: 

ف، وهذا ٓ يٚمٛمع رم يمإول: ؿمالء يمْمٝمػ طمٖمٝمػ ٓ صمِ ايمٛمقع 

 .ٛماءوصقل اظماء إلم إـماهمر، وهق يُمبف احلِ 

وهذا ٓ زمٟمس أن سمتقوٟم اظمرأة وهل واؤمة يمف، وهذا ٓ  

 طمالف دم صمقازه.

 رم.ف صمِ يم شمخكم شمٗمٝمؾ ىمثٝمػ : ؿمالء ؽمٚمٝمؽثاينايمايمٛمقع 

 ٚمٛمع وصقل اظماء إلم إـماهمر.وهذا يَ  

 .ؿٙمَ زمال طمالف ُئمْ  ،ٝمِمح ايمقوقء َمع وؤمفهم ،همٟمَما إول

 همٚمحؾ طمالف زمكم ايمٔمٙمامء.وأَما ايمثاين: 
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ٕٞمف  يِمح ايمقوقء َمع وؤمف: ولهمٛما أن إَر فمَ : تومايم

ٚمٛمع وصقل اظماء إلم وٓ يَ  ،رم يمفطمٖمٝمػ يمْمٝمػ ٓ صمِ 

 وهق يُمبف احلٛماء. ،إـماهمر

ع ايمثاين ؿ ايمقوقء َمع ووع ايمٛمق٘مْ َما ضُم  يم٘مـ ايمس٠مال اظمٜمؿ:

 ٚمٛمع وصقليَ ؾ ٗمَ وشمِ  ٚمؽوؽُم  رمايمذي يمف صمِ   ،َمـ اظمٛماىمغم

 اظماء؟

فمعم  -ء اظمٔماسون دم هذه اظمسٟميمةٙمػ ايمٔمٙمامومٙمت: اطمتَ 

 ومقيمكم:

إول: ٓ جيقز ايمقوقء َمع ووع هذا ايمٛمقع َمـ ايمٗمقل 

 .ظمٛماىمغما

 .وزمف ومال مجاهغم ايمٔمٙمامء 

َم٠مؽمسة إزهر ايممميػ، وٗمد ومال هبذا ايمٗمقل  َم٠مؽمسة هم 

عم وفم فمٙمامء احلجازمجاهغم ومقل هق دار اإلهمتاء اظمٌمية، و
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دم صمٛمبات  ونمغمهؿ َمـ ايمٔمٙمامء ...رأؽمٜمؿ ايمٙمجٛمة ايمدائٚمة

 .مل اإلؽمالَملاايمٔم

 ؟فمعم ومقهلؿ دل مجاهغم ايمٔمٙمامءاؽمتَ  ؿَ زمِ  ومايمت:

ا َيا}سمٔمالم:  اؽمتديمقا زمٗمقيمف ٙمت:وم َ ـَ  َأي   إلَِم  وُمْٚمُتؿْ  إَِذا آََمٛمُقا ايَمِذي

: اظمائدة] {اهمِِؼ اظْمَرَ  إلَِم  َوَأْيِدَيُ٘مؿْ  ُوصُمقَهُ٘مؿْ  هَمانْمِسُٙمقا ايمَِماَلةِ 

6]. 

 : َما وصمف ايمدٓيمة َمـ أية ايم٘مريٚمة؟تومايم

 إلم ايمٝمديـ ؾْس زمٕمَ  رَمَ أَ  سمٔمالم اهلل أن ايمدٓيمة وصمفومايمقا: ومٙمت: 

 .ايمقصمقب يٗمتيض وإَمر اظمراهمؼ،

 َمتٝمٗمـ ٓ ؾمؽ همٝمف.ومْمٔمل ، وهذا إمجاع همرض ايمٝمديـ ؾْس همٕمَ 

دم همرائض  ؾ اإلمجاع فمعم دطمقل ايمٝمديـٗمَ ـ ٞمَ : َمَ تومايم

 قوقء.ايم

: ايمْمػمي، َمثؾ :ؾ ذيمؽ مجافمة َمـ ايمٔمٙمامءٗمَ : ٞمَ ومٙمت

وايمْمحاوي، وازمـ ضمزم، وازمـ سمٝمٚمٝمة، وازمـ فمبد ايمػم، وازمـ 
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د، وازمـ ومداَمة، وايمٛمقوي، وازمـ َمٖمٙمح، ؾْم ة، وازمـ رُ غْم بَ هُ 

 ؿ، وازمـ ضمجر اهلٝمتٚمل ...ونمغمهؿ. ٝمْ َج وازمـ ٞمُ 

 .((اإلؽمالَمل ايمٖمٗمف دم اإلمجاع َمقؽمقفمة)) :ُيٛمٓمر

ع اظمٛماىمغم فمعم إـماهمر ْو ؽ، يم٘مـ هؾ وَ ٚمٛما زمذيمٙمَ : ؽَم تومايم

 ؾ ايمٝمديـ؟ْس ٚمٛمع َمـ نمَ يَ 

ؾ ايمٝمديـ ئمٛمل ْس ؾ يٖمٝمد ايمتٔمٚمٝمؿ زماظماء، همٕمَ ْس ايمٕمَ ومايمقا: ومٙمت: 

 .سمٔمٚمٝمٚمٜمام زماظماء

َمـ اظمٛماىمغم ايمثخكم  ام أن إـماهمر َمٕمْماة زمايمٛمقع ايمثاينوزم 

 ، همٜمذا َمٔمٛماه فمدم ايمتٔمٚمٝمؿ زماظماء، وهبذا يِمؾرمايمذي يمف صمِ 

 !!ؾ ىمذيمؽْس ، ودم ايمٕمَ ايمٛمٗمص دم رىمـ َمـ أرىمان ايمقوقء

 فمٚمرو، زمـ اهلل فمبد دل اجلٚمٜمقر زمحديث ومٙمت: وومد اؽمتَ 

 ؽمٖمرة دم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمبل فمٛما َػ ٙمَ َتَ : ومال

 ٞمتقوٟم، وٞمحـ - ايمِمالة ٛماتْ أرهٗمَ  وومد - ٛماهمٟمدرىمَ  ،ؽماهمرٞماها
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 ويؾ)): صقسمف زمٟمفمعم همٛمادى أرصمٙمٛما، فمعم ٞمٚمسح همجٔمٙمٛما

 . َمتٖمؼ فمٙمٝمف.اشمالشمً  أو َمرسمكم ((ايمٛمار َمـ ألفمٗمابيم

 .ايمٗمدم َم٠مطمر وهق (بٗمِ فمَ ) مجع (إفمٗمابـ)هم

 ٕمٙمبيَ  ٕٞمف :زمايمقيؾ – وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم - ايمٛمبل دفمَ قَ وسمَ  

 .ايمٛماس همٝمٜما يتساهؾ إؾمٝماء هذه َمثؾ أن

 .ىماَمٙمة صمؾايمرِّ  سؾنمَ  َمـ ٓزمد أٞمف فمعم همدل 

 .ؾ ايمٝمديـ همرضْس صمٙمكم همرض، همٕمَ ؾ ايمرِّ ْس وىمام أن نمَ  

ؾ ٓ جيقز، ْس صمٙمكم زمدون نمَ ك َمقوع دم ايمرِّ رْ وىمام أن سمَ  

 ن.اهم٘مذيمؽ ايمٝمد

 ،أن زمٔمض ايمٔمٙمامء طمايمٖمقا  ومقل اجلامهغم َت رْ ىمَ ذَ ومايمت: 

، َمع افمؼماهمٜمؿ صحة ايمقوقء دمسمٟمشمغم اظمٛماىمغم  مزمٔمد وومايمقا

ـ ه٠مٓء ٚمٛمع وصقل اظماء، همٚمَ ٟمٞمف ؽمٚمٝمؽ وشمخكم ويَ زم

 ايمٔمٙمامء؟

 :َمٛمٜمؿ ،ومٙمت: أفمرهمٜمؿ
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دم أضمد ، ضمٖمٓمف اهلل ،همّمٝمٙمة ؾمٝمخٛما َمِمْمٖمك زمـ ايمٔمدوي 

 ايمٗمقيمكم فمٛمف.

قدم وومد سمُ  ،رمحف اهلل ،وهمّمٝمٙمة ايمُمٝمخ أمحد ضمسـ ايمباومقري

 .(م7985ؽمٛمة )

 َم٠ميمػ ىمتاب: ،َمراد اهلل فمبد زمـ همّمؾ وايمدىمتقر

 .((ايمٔمٌم همٗمف دم اظمٗمدَمة))

زمِمحة ايمقوقء  ومايمت: أيـ ٞمجد رأي ايمُمٝمخ ايمٔمدوي

 ؟ع ووع اظمٛماىمغمؾ َمْس وايمٕمُ 

( همتقى: 7/58) ((همتاوى ايمٖمّمائٝمات))ومٙمت: دم ىمتازمف 

(62.) 

 ومايمت: وأيـ ٞمجد ايمرأي ايمثاين زم١مزايمة اظمٛماىمغم فمٛمد ايمقوقء؟

 ومٙمت: فمػم َمٗمْمع َمرئل فمعم ايمُمب٘مة ايمٔمٛم٘مبقسمٝمة.

 ومايمت: وأيـ أصمد همتقى ايمُمٝمخ ايمباومقري؟
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 ايمديـ ٖمتقى فمٛمف إؽمتاذ ايمدىمتقر ؽمٔمدؾ  هذه ايمٗمَ ٞمَ  :ومٙمت

 .الرمه

 ومايمت: وأيـ ٞمجد رأي ايمدىمتقر همّمؾ؟

 .((ايمٔمٌم همٗمف دم اظمٗمدَمة))ومٙمت: دم ىمتازمف: 

، وايمُمٝمخ ايمباومقري اؽمتدل ايمُمٝمخ ايمٔمدوي، ؿَ زمِ ومايمت: 

ٓ  رمعم أن اظمٛماىمغم ايمثخكم ايمذي يمف صمِ فم -وايمدىمتقر َمراد

 ؾ؟ْس صحة ايمقوقء وايمٕمُ  دمي٠مشمر 

 :ٛمة وايمٗمٝماسزمايمس   اؽمتديمقا: ومٙمت

 زمحديثكم: يمقاهماؽمتد :ٛمةايمس  أَما 

ومال:  ،فمبد اهلل زمـ فمٚمر ريض اهلل فمٛمٜمامَما رواه  -إول

َمتٖمؼ  .اًد بِّ ٙمَ َمُ  ؾُيِ  وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل ؽمٚمٔمُت 

 فمٙمٝمف.
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 ٞمٕمتسؾ ىمٛما: ومايمت ،فمٛمٜما اهلل ريض فمائُمة فمـ -وايمثاين

 وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل َمع وٞمحـ امد،ايمّمِّ  وفمٙمٝمٛما

 .َماترِ وحُمْ  التحُمِ 

وهق يُمبف  ،ٔمر زمٔمّمف يمبٔمضهق وؿ ايمَُم  :: ايمتٙمبٝمداومايمق

 ايمِمٚمغ.

 ٝمبؿمِ  ـَمِ  ،س٘مٛمفويُ  يٙمبده مما ٔمرايمَُم  زمف خْمَ ٙمَ يُ  َماامد: وايمّمِّ 

 .ونمغمه

: يٗماس هذا اظمٛماىمغم فمعم اظمسح فمعم ايمٗمٝماس: همٗمايمقاوأَما 

 اخلٖمكم.

 مجٜمقر ايمٔمٙمامء؟ دَ وىمٝمػ رَ ومايمت: 

 اجلٚمٜمقر هلؿ مجٙمة َمـ ايمردود:ومٙمت: 

 ًٓ وٓ  ،ايمقا: إصؾ سمٔمٚمٝمؿ َمقوع ايمقوقء زماظماءوم -أو

 اؽمتثٛماء إٓ زمٛمص طماص.
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ومدر درهؿ َمـ ايمقصمف  ئؼمك اظمتقوومايمقا: ٓ جيقز أن يَ  -شماٞمًٝما

سقغ يمف سمرك أـماهمر ايمٝمديـ ؾ، هم٘مٝمػ ٞمُ ْس زمدون نمَ صمٙمكم أو ايمرِّ 

 ؟!ؾْس صمٙمكم زمدون نمَ وايمرِّ 

، همال ٞمؼمك ةإديمة اظمستدل هبا نمغم سيومايمقا:  -شمايمًثا

 يمٌميح يمٕمغم ايمٌميح.ا

ة ٝماظمقاد اظمستخدَمة همٝمٜمام َمقاد ؿمبٝمٔم :امدايمتٙمبٝمد أو ايمّمِّ  -رازمًٔما

َمادة همٗمد ُصٛمع َمـ  ،زمخالف اظمٛماىمغم ،اء َمـ طمالهلاٛمٖمذ اظميَ 

ؾ اظمٛماىمغم ؿمبٗمة ُم٘مِّ وإٞمام يُ  ،اٛمٖمذ اظماء َمـ طمالهلصٛمافمٝمة ٓ يَ 

 .ةمَم ٛمع اظماء َمـ ايمقصقل إلم ايمبَ مَت  فمازيمة

ٓ  -د رأؽمفبَ ف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يمَ ٞمُ قْ ىمَ  -طماَمًسا

 ٕمسؾ رأؽمف.يٖمٝمد أٞمف ىمان إذا انمتسؾ مل يَ 

أٓ سمبٗمك زمٔمض ايمُمٔمرات  فَمٛم ٙمزمٔمر ٓ يَ ايمَُم سمٙمبٝمد وىمذيمؽ 

 يمٙمٚمسح إذا أراد ايمقوقء.
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وإٞمام هق أؾمبف  ،ٚمٛمع وصقل اظماء إلم ايمُمٔمروايمّمامد ٓ يَ 

 زماحلٛماء.

 َمتك أرادت آنمتسال. أو يٖمٝمد أن اظمرأة ٓ سمٛمٗمض وٖمائرها

 رد فمعم ايمٗمٝماس؟هم٘مٝمػ يُ  ومايمت:

 .ايمٗمٝماس نمغم َم٘متٚمؾومايمقا: : ومٙمت

 ومايمت: ىمٝمػ ذيمؽ؟

، ايمٖمرض ظمحؾ ؽماسمًرا اخلػ ي٘مقن أن زمد ٓومايمقا: ومٙمت: 

 سؼم إٓ إـماهمر.غم، همٜمق ٓ يَ ويمٝمس إَمر ىمذيمؽ دم اظمٛماىم

اَمرأة سمقوٟمت شمؿ وؤمت اظمٛماىمغم فمعم  ومايمت: إذن يمق أن

اخلٖمكم، جيقز هلا أن متسح فمعم  تشمؿ يمبس ،َمٝمٜماأصازمع ومد

 اخلٖمكم؟

 هلا ذيمؽ. زقِّ ائؾ أن جُيَ : يمٗمومٙمت

فمعم  عِو ي وُ اظمٛماىمغم ايمذيم٘مـ زمٗمل فمدم صمقاز اظمسح فمعم  
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وهق َما ُيٙمبس دم ٕٞمف ٓ ُيٚمسح فمعم ايمٗمٖماز ) :أـماهمر ايمٝمديـ

 .(صمقٞمتل :وُيسٚمك فمٛمدٞما دم َمٌم ،ايمٝمديـ

 اجلبغمة، همام ايمرد؟ سمٗماس فمعم :ومايمت: هم١من ومال ومائؾ

ـ زمف صمرح، واظمٛماىمغم ومٙمت: اجلبغمة سم٘مقن يمٙمٚمريض وَمَ 

 ٙمػ إَمر.هماطمتَ  ،يمٙمزيٛمة

ه اوسمتٙمقث يد ،دم جمال ايمدهان ٔمٚمؾيَ  يمق أن فماَماًل ومايمت: 

همام  ،فمٛمد ىمؾ صالة ويِمٔمب فمٙمٝمف إزايمتٜما ،ايمدهان هبذا

 ايمٔمٚمؾ؟

ومٙمت: ايمٔمٚمؾ أٞمف جيب فمٙمٝمف أن يٛمٓمػ يديف زمٗمدر ؿماومتف، وَما 

 ٔمٜما.ؽْم ػ اهلل ٞمٖمًسا إٓ وُ ٘مٙمِّ ز فمـ سمٛمٓمٝمٖمف وإزايمتف، همال يُ َج فمَ 

 ٗماس هذا فمعم اظمٛماىمغم؟ يَٓ : أَ تومايم

 ومٙمت: ٓ يٗماس.

 ومايمت: ظماذا؟

 ومٙمت: يمسببكم:
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 .ه دم ضمال اظمُمٗمةءأٞمٛما صححٛما ووق -إول

 قاديم٘مـ واؤمة اظمٛماىمغم يٚم٘مٛمٜما إزايمتف زم٘مؾ ؽمٜمقيمة زمٚم 

 ضمديثة َمٔمروهمة.

ـ ضمِمؾ يمف هذا زمسبب ايمسٔمل فمعم َمَ ٓ ُٞمسقي زمكم  -ايمثاين

 .هبذا اظمٛماىمغم ـ سمتزيـيمٗمٚمة فمٝمُمف، وزمكم َمَ 

 ومايمت: َما ايمراصمح يمديؽ يا ؾمٝمخ؟

ومٙمت: ايمراصمح يمدَي فمدم صحة ايمقوقء َمع ووع اظمٛماىمغم 

 ايمسٚمٝمؽ ايمثخكم ايمثٗمٝمؾ ايمذي يمف صِمرم.

 .اظمرأة شمؿ وؤمتف، همال صمٛماح فمٙمٝمٜما قوٟمِت ويمق سمَ 

 يمزَمٜما إزايمتف. ،ت ايمِمالةها وأرادءيم٘مـ َمتك اٞمتٗمض ووق 

 اهلل. ٓمؽٖمِ هلل طمغًما، وزمارك اهلل همٝمؽ، وضَم ومايمت: صمزاك ا

 .وإياكِ  ،رب ايمٔماظمكم َمكم ياآومٙمت: 
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يف  الكسٓه : )قساءٗ الكسآٌاملطأل٘ الِعشسٌّ
 .ر األجسٗ علٙ ذلك(ِخاملآمت، َّأ

 يٗمقل ايمسائؾ ايم٘مريؿ:

ذ إصمرة طْم ؿ أَ ٘مْ وضُم  ؿ ومراءة ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم اظمآسمؿ،٘مْ َما ضُم 

 فمعم ذيمؽ؟

فمعم  اظمٔماسون ٙمػ همٝمٜما ايمٔمٙمامءومٙمت: سمٙمؽ َمسٟميمة اطمتَ 

 ومقيمكم:

 .فمدم اجلقاز -ايمٗمقل إول

 اجلقاز. -ل ايمثاينايمٗمق

 ومال: َما ؽمبب اطمتالف ايمٔمٙمامء دم هذه اظمسٟميمة؟

 َمسٟميمتكم: ه إلمد  رَ : ؽمبب اطمتالهمٜمؿ ـ همٝمام يٓمٜمر رم ـ َمَ ومٙمت

 ،صمتامع ايمٛماس يمٙمٔمزاء دم هادقاؿ ٘مْ ضُم  -اظمسٟميمة إولم

 وؽمامع ايمٗمرآن دم هذا ايمنادق.

 ذ إصمرة فمعم ومراءة ايمٗمرآن دم اظمآسمؿ.طْم أَ  -اظمسٟميمة ايمثاٞمٝمة
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ـ ومال زمبدفمٝمة ايمنادق وفمدم صمقاز أطمذ إصمرة فمعم همٚمَ 

 .ومال زمٔمدم اجلقاز ،ايمٗمرآن دم اظمآسمؿ ومراءة

 .ومال زماجلقازؾ ذيمؽ زمحِ ـ ومال وَمَ 

ومايمقا زمتحريؿ وسمبديع إوماَمة اظمآسمؿ وصمٙمب  ـاؽمتدل َمَ  ؿَ ومال: زمِ 

 ايمٗمارئ ودهمع إصمرة يمف؟

 ومٙمت: هلؿ مجٙمة َمـ آؽمتدٓٓت:

ـ أَمر َمبتدع زئمَ ُتٜمٝمز هادق ٓؽمتٗمبال اظمُ ومايمقا: [ 7]

 مل يٖمٔمٙمف ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ. ،ثَد حُمْ 

هبذه  ذ إصمرة فمعم ومراءة ايمٗمرآن طماصةً طْم أَ ومايمقا:   [2]

 نمغم صمائز. رَمْ أَ  -ايمْمريٗمة

واإلهاف ممٛمقع دم  ،فدم هذا إَمر إهاومايمقا:  [3]

 ايمممع.
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ومد ي٘مقن دم إفمداد هذا إَمر أىمؾ َٕمقال ايمٛماس ومايمقا:  [4]

ذ َمـ َمال اظمغماث طِم زمايمباؿمؾ، إذا ىمان اظمال َمال يتاَمك أو أُ 

 اجلٚمٝمع. اومبؾ ايمتٗمسٝمؿ زمدون رو

ل َمـ إٞمٖماومٜما  هبذه إَمقالَم وْ ايمٖمٗمراء واظمساىمكم أَ ومايمقا:  [5]

 هبذه لَم وْ فمعم َمثؾ هذه اظمٓماهر ايمتل ٓ ُيٛمتٖمع هبا، زمؾ اظمٝمت أَ 

 أن ُيِمٛمع يمف هبا صدومة صمارية. ،إَمقال

 ومال: هذه اؽمتدٓٓت ؿمٝمبة َمقهمٗمة.

دهمع إصمرة ـ ومايمقا زمجقاز إوماَمة ايمنادق وَمَ  دلاؽمتَ  ؿَ همبِ 

 يمٙمٗمارئ دم اظمآسمؿ؟

 .أيًّما ومٙمت: هلؿ مجٙمة َمـ آؽمتدٓٓت

 ًٓ سمٛمقفمت صقر ايمتٔمزية دم زَمان ايمٛمبل صعم اهلل ومايمقا:  -أو

 ٔمة.دم إَمر هُمسحة وؽَم  وفمعم آيمف وؽمٙمؿ، مما يدل فمعم أن فمٙمٝمف
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جلاء  ،يمق ىماٞمت يمٙمتٔمزية صقرة ذفمٝمة َمٔمٝمٛمةومايمقا:  -شماٞمًٝما

همدل ذيمؽ فمعم اإلزماضمة، ذيْمة  ،وهذا مل يِمؾ ،إَمر هبا

 فمدم ارسم٘ماب اظمحٓمقر.

 .دق همقائددم إوماَمة ايمنا -شمايمًثا

 َمـ ىمثرة دطمقل ايمٛماس صقن زمٝمت أهؾ اظمٝمتَمٛمٜما:  

م يمٙمتٔمزية، وفمدم دِ ـ ومَ ، وسمٗمديؿ َممموب يم٘مؾ َمَ ايمٕمرزماء

 أو زمرد ايمُمتاء ايمُمديد ر ايمُمٚمسحَل  صماء يمٙمتٔمزية ـسمٔمريض َم

 .سايمٗمار

ت فمٙمٝمف ديم ،رة فمعم ومراءة ايمٗمرآن أَمر صمائزذ إصمطْم أَ  -رازمًٔما

 ٝمحة.مجٙمة ٞمِمقص صح

ق أو اؽمتئجار ايمٗمارئ اَمة ايمناديمٝمس دم إوم -طماَمًسا

 اإلهاف أَمره ٞمسبل. هاف: ٕنإ

 ومال: وهذه اؽمتدٓٓت َمقهمٗمة أيًّما.

 يم٘مـ ىمٝمػ أصماب ه٠مٓء فمعم أصحاب ايمٗمقل إول؟
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 ومٙمت: هلؿ مجٙمة َمـ إصمقزمة:

يـ أَمر ؿ: )ُتٜمٝمز هادق ٓؽمتٗمبال اظمٔمز[ ومايمقا: ومقهل7]

 ث(.َد َمبتدع حُمْ 

سٟميمة ايمنادق َمسٟميمة ؼ، همٚمدومٝم نمغمىمالم نمغم صحٝمح و

سمٛمٓمٝمٚمٝمة، ٓ فمالومة هلا زمايمبدفمة، همٗمد صماء ايمممع زماحلث فمعم 

 دّ رَ همدل فمعم أن َمَ  ،ايمتٔمزية زمدون سمقوٝمح ىمٝمٖمٝمة هذه ايمتٔمزية

 إَمر يمألفمراف ايمسائدة دم ىمؾ َم٘مان.

ذ إصمرة فمعم ومراءة ايمٗمرآن طماصة طْم أَ ومايمقا: ومقهلؿ: )[ 2]

 .(ر نمغم صمائزَمْ أَ  -هبذه ايمْمريٗمة

فمٛمد ايمٔمٙمامء، يم٘مٛمف طمالف ومقل اجلٚمٜمقر، همٟمزمق هق ومقل 

ذ أصمرة فمعم ايمرومٝمة طَم أَ  -ريض اهلل فمٛمف ريْد ؽمٔمٝمد اخُل 

واؾمؼمؿمٜما ىمذيمؽ، وأومره ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، ومل 

ـ ايمِمقت ْس إٓ زمٖماحتة ايم٘متاب، ومل ي٘مـ َمٔمروهًما زمُح  رِق يَ 

 .وٓ نمغمه
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ٓ سمٟمطمذ  :ق صقسًما ضمسًٛمازِ هذا ٞمٗمقل يمٙمٗمارئ ايمذي رُ  َد ٔمْ زمَ أَ  

 واذهب هماومبؾ صدومات ايمٛماس؟! ،أصمًرا فمعم هذه ايمٗمراءة

واإلهاف ممٛمقع  ،فدم هذا إَمر إهاومايمقا: ومقهلؿ: )[ 3]

 .(دم ايمممع

ٖمة  ٘مٙمِ اإلهاف أَمره ٞمسبل، هم١مذا ىماٞمت سمَ  ومقل زماؿمؾ ٕن

همٜمذا اظمبٙمغ فمٛمد  ،صمٛمٝمف (722222ايمنادق وايمٗمارئ )

 ات.تَ زمٔمض ايمٛماس همُ 

ومد ي٘مقن دم إفمداد هذا إَمر أىمؾ )ومايمقا: ومقهلؿ: [ 4]

َٕمقال ايمٛماس زمايمباؿمؾ، إذا ىمان اظمال َمال يتاَمك أو أطمذ َمـ 

 .(اجلٚمٝمع اَمال اظمغماث ومبؾ ايمتٗمسٝمؿ زمدون رو

همال  ؿ أو َمال وارث نمغم راضٍ ٝمإذا ىمان ايمنادق َمـ َمال يت

ه وايمتٛمبٝمف فمٙمٝمف، ويمٝمست ىمؾ ؤجيقز، وهذا أَمر يٚم٘مـ اسمٗما

 ل ايمٝمتاَمك.ايمنادومات سم٘مقن َمـ أَمقا
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 هبذه إَمقال َمـ لَم وْ ايمٖمٗمراء واظمساىمكم أَ ومايمقا: ومقهلؿ: )[ 5]

إٞمٖماومٜما فمعم َمثؾ هذه اظمٓماهر ايمتل ٓ ُيٛمتٖمع هبا، زمؾ اظمٝمت 

 .(أن ُيِمٛمع يمف هبا صدومة صمارية ، هبذه إَمقاللَم وْ أَ 

 .ٙمزم َمٛمف حتريؿ هذا إَمرىمالم صحٝمح، يم٘مـ ٓ يَ 

ايمنادق وايمٗمارئ  ٚمع ايمُمخص زمكمـ اظمٚم٘مـ أن جَي وَمِ  

 وايمتِمدق.

 ومال: صمزاك اهلل طمغًما فمعم هذا اإليّماح ايمقادم اظمقصمز.

 .يمديؽ َح صَم رَ َمع زمٝمان َما سمَ  ،وأود أن سمٙمخص رم اظمسٟميمة

 فمعم ضمرج أٞمف ٓ :ومٙمت: اخلالصة واحلاصؾ وايمراصمح يمديَ 

 هبا ىمبغمة طمٝمٚمة زمف وأفمٛمل) صٝمقاًٞما ُئِمدوا أن اظمٝمت أهؾ

 .(ىمراد وأٞمقار

 .يمٙمٚمٔمزيـ َممموب سمٗمديؿ دم رجضم وٓ 

وٓ ضمرج دم صمٙمب ومارئ يٗمرأ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم هذا  

 د إصمر.َد وإن ضَم  ،ايمنادق زمٟمصمر
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 :ومٝمقد زمٔمدة زماجلقاز ومقرم ُأومٝمد يم٘مـ 

 ًٓ  َمال ايمِمٝمقان هذا فمعم ؼٛمٖمَ ؽمٝمُ  ايمذي اظمال ي٘مقن أن ٓ -أو

 زمحال. هذا جيقز ٓ  همٜمٛما أيتام،

 ٞمِمٝمب َمـ اظمال ذطِم أُ  ايمبايمغ، نمغمو ايمبايمغ ايمقرشمة دم ىمان هم١من 

، واؽمتئذاٞمف رواه زمٔمد ايمبايمغ ًٓ  .يتٝمؿ َمال َمـ ي٠مطمذ وٓ أو

 سم٘مقن وإٞمام هذا، يمِمٛمع اظمٝمت أهؾ يستديـ أن ٓ -شماٞمًٝما

 .َمٝمنة ـمروهمٜمؿ

 دم أفمٛمل) ىمبغمة َمبايمٕمة ايمِمٝمقان دم ي٘مقن أن ٓ -شمايمًثا

 .آفمتدال ضمد فمـ همَٝمخرج( وزطمرهمتف سمُمٝمٝمده

 إذا ايمقرشمة َمال َمـ ايمِمٝمقان ُيِمٛمع أن جيقز ٓ أٞمف فمعم أؤىمد

 زمٔمّمٜمؿ. يقاهمؼ مل أو يقاهمٗمقا مل

 .نمغمه دون وضمده اظمتحٚمؾ همٜمق أفمده همَٚمـ هذا، ضمِمؾ هم١مذا 

 واهلل. وأٞمِمٖمَت  وأوصمزَت  ومال: أضمسٛمَت 

 ـ أدزمؽ.ْس ر اهلل ضُم ٘مَ ومٙمت: صمزاك اهلل طمغًما، وؾَم 



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الثالثمن   

 

766   

 

ومال: يم٘مـ يمدَي زمٔمض إؽمئٙمة زمخِمقص هذه اظمسٟميمة ضمتك 

 !أومتٛمع زمٗمقيمؽ

 زمْمرح أؽمئٙمتؽ. ْؾ َّم ٖمَ سمَ  :ومٙمت

 ًٓ أنمٙمب فمٙمامء فمٌمٞما فمعم حتريؿ هذا إَمر ايمذي  -ومال: أو

 ومٙمَت زمجقازه؟

 واوح. د  ومٙمت: فمٛمدي فمعم هذه ايمٛمٗمْمة رَ 

 .(أنمٙمب فمٙمامء فمٌمٞما فمعم حتريؿ هذا إَمر)[ ومقيمؽ: 7]

ا، همٔمٙمامء اإلؽمالم َما فمبارة حتتاج إلم اؽمتٗمراء واؽمع صمد  

 !!دم صمٛمبات ايمٔماملهؿ أىمثرَ 

[2 ًٓ همايمٔمٙمامء وإن ، صحة هذه اظمٗمقيمة [ يمق اهمؼموٛما صمد

 ٛمة.جة دم ايم٘متاب وايمس  جة، وإٞمام احُل اصمتٚمٔمقا يمٝمسقا ضُم 

وإٞمام يتاج  ،[ ايمٗمقل زمايمتحريؿ وايمتبديع يمٝمس أَمًرا هٝمٛمًا3]

 واهمٝمة.ىماهمٝمة ؾماهمٝمة إلم أديمة 
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ـ فمعم َمَ  هذا إَمر وايمردك زأٓ سمرى أٞمؽ زمتجقي -ومال: شماٞمًٝما

٘مؿ فمعم ومقهلؿ زمايمّمٔمػ ف أومقاهلؿ وحَت ٖمِّ سُمَس  -ضمرَمقه

 ؟!وايمُمذوذ

ؿ فمعم أومقاهلؿ ٘مُ ضْم ف أومقال ايمٔمٙمامء أو أَ ٖمِّ ؽَم ٔماذ اهلل أن أُ ومٙمت: َمَ 

 !!َمـ نمغم زمٝمٛمة واوحة ،زمايمّمٔمػ وايمُمذوذ

 ونماية َما دم إَمر أٞمٛمل رصمحت رأًيا َمٔمٝمٛمًا.

 .وَمرضمًبا وؽمٜماًل  ذ زمف همٟمهاًل طَم ـ أَ همٚمَ 

ر ايمٗمائؾ زماحلٓمر طَم ٟمطمذ زمف همٙمف أن يتٗمٙمد ايمرأي أـ مل يوَمَ  

 واظمٛمع.

هذه ايمنادومات يممب ايمٛماس همٝمٜما ايمدطمان، همام  -ومال: شمايمًثا

 ومقيمؽ دم ذيمؽ؟

يمٙمامل  اوسمبذيرً  ،يمٙمِمحة اسمدَمغمً  فٕن همٝم :ومٙمت: ايمتدطمكم ضمرام

 حمرم ٓ همائدة َمٛمف. ٔمف دمزمقو
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ـ زمٚم -د ايمنادق وصماء زمايمٗمارئفمَ ويم٘مـ ٓ فمالومة ظمـ أَ 

ٕنؿ يممزمقن ايمدطمان دم ىمؾ َم٘مان،  :يممزمقن ايمدطمان

 ب.ْس ويمٝمس دم ايمنادق همَح 

ك فمـ أطمذ ٜمَ ٛمْ هٛماك مجٙمة َمـ إضماديث سمَ  -ومال: رازمًٔما

 همام ردك؟ ،إصمرة فمعم سمٔمٙمٝمؿ ايمٗمرآن أو ومراءسمف

 ومراءة ك فمـ أطمذ إصمرة فمعمٜمَ ٛمْ ومٙمت: ىمؾ إضماديث ايمتل سمَ 

 ٓ سمِمح. -ايمٗمرآن

 يمٖمت ٞمٓمرك إلم أَمر َمـ إمهٝمة زمٚم٘مان.أَ أود أن  :ودم اخلتام

 ومال: َما هق؟

 دم زمالدٞما يِمٛمٔمقن هذه ايمنادومات أنمٙمب ايمٛماسومٙمت: 

ويٟمسمقن زمايمٗمراء، َمع اؾمتٜمار ايمٗمقل فمٛمد اظمٔماسيـ زمبدفمٝمة 

هذه إَمقر وضمرَمتٜما، مما يدل فمعم أن ايمٗمقل زماجلقاز ومد 

ًٓ د ومَ صَم وَ   فمٛمد ايمٛماس. بق

 يدل فمعم إزماضمتف؟!يمٛماس يمًمء َمٔمكم ٔمؾ اومال: وهؾ همِ 
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صمدوا أنؿ َمتك وَ   ومِمدُت امف، وإٞمومٙمت: يمٝمس هذا َما ومِمدسمُ 

حتاًم هم :بٝمح هلؿ َما يِمٛمٔمقن ويقؽمع فمٙمٝمٜمؿ وٓ يّمٝمؼرأًيا ي

 .ؽمٝمٟمطمذون زمف

وٓ ضمرج دم هذا إَمر َما دام رأًيا َمٔمتػًما يمف وصمٜمتف وأديمتف  

 وضمٓمف َمـ ايمٛمٓمر.

يتٔمارض  ومال: سمٔمٛمل أن ايمٗمقل زماجلقاز يتامؾمك َمع ايمقاومع وٓ

همٙمٜمذا ؽمٝم٘مقن اإلومبال فمٙمٝمف أىمثر وإطمذ زمف  :َمع ايمممع

 أؽمٜمؾ؟

 ومٙمت: إي واهلل هذا َما أفمٛمٝمف.
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 ًٓ فمعم هذه اظمٛماومُمة  كوأطمغًما، شمؿ أؾم٘مر ومال: أؾم٘مر اهلل أو

ٙمٜما اهلل دم َمٝمزان ضمسٛماسمؽ ٔمَ اهلادهمة ايمرائٔمة، صَم اهلادئة 

َمٛمٜما وَمٛمؽ صايمح إفمامل،  َؾ بَ ٗمَ وضمسٛمات وايمدسمؽ، وسمَ 

َمة َمِمْمٖمك ايمٔمدوي، وزمارك اهلل دم اَل ظ ؾمٝمخؽ ايمٔمَ ٖمِ وضَم 

 أٞمٖماس فمٚمره دم ؿمافمة اهلل.

 ٓمؽ اهلل.ٖمِ وضَم  ر اهلل يمؽ٘مَ َمكم، ؾَم آَمكم آَمكم آومٙمت: ايمٙمٜمؿ 
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 اخلامتة

تٜمٝمت زمٖمّمؾ اهلل َمـ وهبذا ايمٗمدر َمـ اظمٛماومُمات أىمقن ومد اٞم

 .(َمٛماومُمات فمٙمٚمٝمة هادئة)َمـ ؽمٙمسٙمتل:  ،ثايمثةايمرؽمايمة ايم

بقل ضمسـ، وأن جئمٙمٜما دم أن يتٗمبٙمٜما َمٛمل زمٗمَ أؽمٟمل  واهللَ

س٘مٛمٜما همسٝمح اجلٛمان َمع ايمٛمبٝمكم َمٝمزان ضمسٛمات أَمل وأن يُ 

 ـ أويمئؽ رهمٝمًٗما.ُس يٗمكم وايمُمٜمداء وايمِماحلكم وضَم دِّ وايمِمِّ 

 .وأن يبارك دم فمٚمر أيب، وأن يقهمٗمٛما وإياه يمٙمخغمات

 وأن يٖمظ زوصمتل َمـ ىمؾ ؽمقء وَم٘مروه. 

راء ايم٘مرام دم ىمؾ صمٛمبات زمكم يمٙمٗموأود دم ايمٛمٜماية أن أُ 

أن َما أطمتاره َمـ أراء ايمٖمٗمٜمٝمة إٞمام أفمروف وٓ  -إرض

 .أهمروف

 .وهذا ذف رم ،وَمرضمًبا ذ زمف همٟمهاًل طَم ـ أَ همٚمَ  
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همال سمثريب  ،ذ زمٗمقل زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿطَم أَ ـ مل يٟمطمذ زمف ووَمَ  

ؿ واومتٛماع ويمٝمس فمـ هقى ٜمْ ذ فمـ همَ طَم فمٙمٝمف ايمبتة، َما دام ومد أَ 

 .ف  َُم وسمَ 

 -إطمقاين َمـ ؿمالب ايمٔمٙمؿ دم صمٛمبات إرض وأدفمق ىمؾ

 إلم اإلومبال فمعم ايمٔمٙمؿ ايمممفمل وايمدفمقة إلم اهلل سمٔمالم.

وأؿمٙمب َمـ ىمؾ نمٛمل َمـ اظمسٙمٚمكم أن يساٞمد ايمٖمٗمراء وأن  

يقاد إطمقاٞمف َمـ ؿمٙمبة ايمٔمٙمؿ، همٛمِٔمؿ اظمال ايمِمايمح يمٙمرصمؾ 

 ايمِمايمح.

ف وفمعم آيم ،وَصعَم اهلل وؽَمَٙمؿ وزَماَرك فمعم ؽمٝمدٞما حمٚمد  

 وأزواصمف وأصحازمف أمجٔمكم.

 واحلٚمد هلل رب ايمٔماظمكم.
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. وىمتبف زمٝمده ايمباضمث واظمحٗمؼ: أمحد زمـ حمٚمقد آل رصمب

  (.هـ7442( رصمب )77)

 . شمٛمكمٓا يقم صبٝمحة دم

 (.م2227/َمارس/7) اظمقاهمؼ

زمٗمرية طمايمد زمـ ايمقيمٝمد ـ َمرىمز َمٛمُمٟمة أزمق فمٚمر ـ ؽمٜمؾ 

 ٔمرزمٝمة.احلسٝمٛمٝمة ـ حماهمٓمة ايمممومٝمة ـ مجٜمقرية َمٌم ايم

   27227263228هاسمػ: 

 27552537622واسمس أب: 
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 مؼدمة ادمفف

 .احلؿد هلل، وافصالة وافسالم ظذ رشول اهلل

 وبعد: 

ؾفذا هو ادجؾد افرابع من شؾسؾتي اجلديدة، افتي حتت 

 ظـوان: )مـاؿشات ظؾؿقة هادئة(.

ر ؾقفا من أشؾوب اخلطاب افديـي، بحقث ال  أردُت أن ُأضوِّ

 يؽون خطاًبا فقس ؾقه مروكة.

وإكام أردُت أن أكاؿش افؼراء فقس من باب إؿـاظفم برأيي،  

 هلذه افـتقجة.وإكام من باب بقان ـقف توصؾُت 

 وأود أن ُأبغ فؾؼراء أن هذه ادـاؿشات اؾساضقة يف أؽؾبفا. 

 . يل عُ د  قَ ؾؾ   ،كػًعا رشافتي يف َوَجد وَمن

 ؾؾقبكين افدفقل، معرؾة أهل من وـان خؾاًل  ؾقفا َوَجد وَمن

 .وظقبي بخطئي
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 .حال ـل ظذ هلل واحلؿد 

ا افػردوس واهللَ أشلل أن يرحم أمي رمحة واشعة، وأن ُيدخؾف

 األظذ من اجلـة.

 وأزواجه آفه وظذ ،حمؿد شقدكا ظذ وَباَرك وَشَؾم اهلل وَصَذ  

 .أمجعغ وأصحابه

 .افعادغ رب هلل واحلؿد

 رجب آل حمؿود بن أمحد: ادحؼق افباحث بقده وـتبه

  (.هـ9442( صعبان )99) 

 . ؿقسخلا يوم صبقحة يف

 (.م2229/أبريل/9) ادواؾق

 احلسقـقة شفل ـ ظؿر أبو مـشلة مرـز ـ افوفقد بن دخاف بؼرية

 .افعربقة مك مجفورية ـ افؼؿقة حماؾظة ـ

 29229263228: اهلاتف

 29552537622: أب افواتس
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[ وشألْ عمىَْ، 02َتقسأ يف هرا ادتزء وناقظْ ]
 ُوناَقظْ هادئْ هادفْ:

 [ صحة حديث اؾساق األمة ظذ ثالث وشبعغ ؾِرؿة.9]

 ادحراب يف ادسجد. [ اختاذ2]

 [ َشَػر ادرأة فؾحج بدون حَم َرم.3]

م مصاؾحة ادرأة األجـبقة.4]  [ ُحؽ 

 .رهابُ دُ  يف ادرأة إتقان مؽ  ُح [ 5]

 ؟األمفات أؿدام حتت اجلـة هل[ 6]

 .افؼبور ظذ األشامء ةـتاب مؽ  ُح  [7]

م شامع افغـاء وادوشقؼى. 8]  [ ُحؽ 

م األضحقة.9]  [ ُحؽ 

 األضحقة؟ بثؿن تصدقأَ  أو ُأضحي أن ؾضلاأل هل[ 92]

 [ افسن يف األضحقة.99]

 [ إمساك َمن أراد أن ُيضحي ظن ؿص صعره وأطاؾره.92]
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 من ذي احلجة. األيام افتسع[ صقام 93]

م صوم يوم افسبت مـػرًدا يف ؽر افػريضة.94]  [ ُحؽ 

م جتؿقد افبويضات فؾـساء.95]  [ ُحؽ 

 أرضغرل(. [ حؽم مشاهدة )مسؾسل ؿقامة96]

م افدظاء اجلامظي بعد دؾن ادقت، ورؾع افقدين 97] [ ُحؽ 

 ؾقه.

م تـظقم اإلكجاب.98]  [ ُحؽ 

 ؟ـن ادفجورة اختقار أمر يف ـل شػرن افس  هل مِ [ 99]

 .س ؽطاء افرأس فؾرجالب  م فُ ؽ  ُح [ 22]
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: )صحْ حدٍح افرتاق األوْ عمٓ ثالخ 1ض
 ًسبعني ِفسقْ(.

 ؽريم:يؼول افسائل اف

 -صمـتلم :أو -إطمدى قمغم اًمقفقد ىمِت اومؽَم ))ما صحة حديث: 

 -صمـتلم :أو -إطمدى قمغم اًمـصارى وشمػرىمِت  رىمة،ومِ  وؾمبعلم

، يمؾفا ومرىمة وؾمبعلم صمالث قمغم أمتل وشمػؽمق رىمة،ومِ  وؾمبعلم

 ذم اًمـار إٓ واطمدة((؟

 يمؾ ـمرىمف اًمتل وىمػُت قمؾقفا ٓ ختؾق مـ مؼال. ؿؾت:

  لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ؟َمـ رواه قمـ رؾمقل اهلل ؿال:

 -روى هذا احلديث ظن رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؿؾت:

  مجاظة من افصحابة، أصفرهم شبعة وهم:

 أسمق هريرة.   -األول

 قمبد اهلل سمـ قمؿرو.  -افثاين

 قمقف سمـ ماًمؽ.  -افثافث

 ؾمعد سمـ أيب وىماص. -افرابع
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 أكس سمـ ماًمؽ.  -اخلامس

 معاوية سمـ أيب ؾمػقان. -افسادس

 . اًمباهكم أسمق ُأمامة -افسابع

 ؿؾت: 

 حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـه. -أواًل 

 ما آومتف؟ ؿال:

هق مـ ـمريؼ حمؿد سمـ قمؿرو سمـ قمؾؼؿة، قمـ أيب  ؿؾت:

 ؾمؾؿة، قمـ أيب هريرة.

 وهؾ ـَمَعـ أطمد ذم حمؿد سمـ قمؿرو؟ ؿال:

 حمؿد سمـ قمؿرو سمـ قمؾؼؿة ُمتؽؾَّؿ ومقف، ظمالة إذا اكػرد. ؿؾت:

 رد هـا؟وهؾ اكػ ؿال:

 كعؿ. ؿؾت:

ْهري، وحيقك سمـ أيب يمثػم،  صمؿ أيـ ألحاب أيب ؾمؾؿة ـ اًمزُّ

واعمَؼؼُمي، وقمبد اًمرمحـ سمـ ُهْرُمز ـ مـ هذا احلديث، طمتك 

 يـػرد سمف حمؿد سمـ قمؿرو؟!
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 أريد معرؾة افؽالم يف حمؿد بن ظؿرو. ؿال:

ؾل ذح ظِ ))أذـر فك ـالم احلاؾظ ابن رجب يف  ؿؾت:

  :حقث ؿال ((افسمذي

 سمـ حمؿد ومفق حيقك، ومقف ؽؾؿشمَ  اًمذي قمؿرو سمـ حمؿد وأما))

 حيقك ومقف ؽؾؿشمَ  وىمد اًمؾقثل، وىماص سمـ قمؾؼؿة سمـ قمؿرو

 سملطماديث ثد  حُيَ  قمؿرو سمـ حمؿد يمان: أمحد وىمال. وماًمؽ

 . آظمريـ ٕىمقام ويسـدها ومػمؾمؾفا،

 .مـف إزمَّ  بُّ طَم أَ  واًمعالء احلديث، مضطرب هق: ىمالو

 زال ما: يؼقل علممَ  سمـ حيقك ؾمؿعُت  :ةخقثؿ أيب ابن وؿال

 ذًمؽ؟ قمؾة ما: ًمف ىمقؾ .قمؿرو سمـ حمؿد طمديث يتؼقن اًمـاس

 سمف ثد  حُيَ  صمؿ رأيف، سماًمٌمء ؾمؾؿة أيب قمـ ثد  حُيَ  رةمَ  يمان: ىمال

 ذم علممَ  اسمـ ؼفصمَّ ووَ . ..هريرة أيب قمـ ؾمؾؿة أيب قمـ أظمرى مرة

 .ىأظمر رواية

 رضمؾ :ؾقه ؿال أكه نافؼطا حيقى ظن ؽقمَح  بن إشحاق لؼَ وكَ 

 .ًمؾحديث اًمـاس سملطمػظ ًمقس ،لاًمح
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 روى ويمذًمؽ قمـف، روى ؾمعقد سمـ حيقك أن اًمؽممذي ريمَ ذَ  وىمد

 متاسمعة، مسؾؿ طمديثف جرَّ وظَم  ،((اعمقـمل)) ذم ماًمؽ قمـف

 .امؼروكً  اًمبخاري ضمفرَّ وظَم 

 .لاًمح أيب سمـ فقؾؾُم  ومقق هق :شعقد بن حيقى ؿال وؿد

 .حيقك ىمال يمام ًمقس :الوؿ أمحد، اإلمام ذفك يف وخافػه

 اطمديثً  إٓ قمؿرو سمـ حمؿد قمـ ؿمعبة وِ رْ يَ  ومل :أمحد ؿال

 ((.اواطمدً 

 حديث ظبد اهلل بن ظؿرو. -ثاكًقا

 ما آومتف؟ ؿال:

 ، وهق ضعقػ.ومريؼلاإل زياد سمـ اًمرمحـ قمبدومقف  ؿؾت:

 .حديث ظوف بن مافك -ثافًثا

 ما آومتف؟ ؿال:

ٓ َيثبت مـفا  ىمد ُرِوي  مـ قمدة ـمرق، يمؾفا ِضَعاف ؿؾت:

 رء.
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 اذيمر أسمرزها مع سمقان اًمعؾؾ. ؿال:

 ُروي َمرة مـ ـمريؼ ُكَعْقؿ سمـ محاد، وهق ضعقػ. ؿؾت:

 وىمد اؾمُتـؽر هذا احلديث قمؾقف اؾمتـؽاًرا ؿمديًدا.

وَمرة مـ ـمريؼ قَمبَّاد سمـ يقؾمػ، وهق إمم اجلفاًمة أىمرب، 

 ويـػرد سماًمغرائب.

 ضطراسمف.وىمد ُروي احلديث مـ قمدة أوضمف شمدل قمغم ا

ػف أطمد؟ ؿال:  هؾ َضعَّ

 كعؿ. ؿؾت:

ػف؟ ؿال:  َمـ َضعَّ

ػف اإلمام أمحد، واإلمام اسمـ َمعلم... وهمػممها. ؿؾت:  َضعَّ

 حديث شعد بن أيب وؿاص. -رابًعا

 ما آومتف؟ ؿال:

 .أظمقف قمـ،  دةقْ بَ قمُ  سمـ مقؾمكُرِوي مـ ـمريؼ  ؿؾت:

 ومقؾمك ضعقػ، وأظمقه ومقف يمالم.
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 فك.حديث أكس بن ما -خامًسا 

 ما آومتف؟ ؿال:

ىمد ُروي  مـ قمدة ـمرق، يمؾفا ِضَعاف ٓ َيثبت مـفا  ؿؾت:

 رء.

 اذيمر أسمرزها مع سمقان اًمعؾؾ. ؿال:

 سمـ اًمقًمقد صمـا ،قمامر سمـ هشامُرِوي َمرة مـ ـمريؼ  ؿؾت:

 .ىمتادة صمـا ،قمؿرو أسمق صمـا ،مسؾؿ

ح اًمقًمقد سمـ مسؾؿ سماًمتحديث إمم  وهشام ُمتؽؾَّؿ ومقف. ومل ُيٍم 

ي.  وىمد قمـعـ ىمتادة وهق آظِمر ا إلؾمـاد، وهق ُيدًم س وُيَسق 

 معروف سماًمتدًمقس.

 وىمد طمصؾ ظمالف ذم هذا اًمسـد أيًضا: مما َيزيده َوْهـًا.

 وصَمؿ ؾمـد آظمر ومقف زياد سمـ قمبد اهلل اًمـُّؿػمي، وهق ضعقػ.

ىَمار، وهق ضعقػ.  وهـاك ؾمـد صماًمث ومقف يزيد اًمرَّ

 ضعقػ.وصَمؿ ؾمـد راسمع، ومقف اسمـ ََلقعة، وهق 

 اخلاللة قمدم صمبقشمف قمـ أكس؟ ؿال:
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 إي واهلل، ٓ َيثبت قمـ أكس. ؿؾت:

 حديث معاوية بن أيب شػقان. -شادًشا

 ما آومتف؟ ؿال:

 ، ومل ُيقصمَّؼ ِمـ ُمعتؼَم.ؾمعقد سمـ أزهر ؿؾت:

 وهق كالبل، َيُسب قمكم سمـ أيب ـماًمب ريض اهلل قمـف.

 حديث أيب ُأمامة. -شابًعا

 ما آومتف؟ ؿال:

 ر احلديث.ـؽَ ي، مُ أسمق هماًمب اًمبٍمومقف  ؿؾت:

 إذن احلديث يمؾ أؾماكقده ضعقػة؟ ؿال:

كعؿ، يمؾ أؾماكقده ضعقػة، وٓ يصح قمـ رؾمقل اهلل  ؿؾت:

 لغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ.

 هؾ ُرِوي هذا احلديث قمـ همػم همٓء مـ اًمصحاسمة؟ ؿال:

كعؿ، ُروي قمـ همػم همٓء مـ اًمصحاسمة، ًمؽـ اًمطرق  ؿؾت:

ا، سمؾ هل شمقاًمػ ومـايمػم.إًمقفؿ ؿمديدة اًمضع ا ضمدًّ  ػ ضمدًّ

 ؾفل تتؼوى هذه األشاكقد ببعضفا؟ ؿال:
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 هذا األمر: يف اجتاهان هـاكؿؾت: 

ادماه َمـ يرى اًمعؿؾ سمتؼقية احلديث سمؿجؿقع  -االجتاه األول

 اًمطرق مع سمقان ضعػفا.

 ادماه َمـ يرى احُلْؽؿ قمغم يمؾ اًمطرق سماًمضعػ. -االجتاه افثاين

أهؾ اًمعؾؿ َمـ َضعَّػ هذا احلديث مـ يمؾ هؾ هـاك مـ  ؿال:

 أؾماكقده؟

 كعؿ. ؿؾت:

 َمن َضَعػه؟ ؿال:

 اإلمام حمؿد بن حزم، وابن افوزير، وصقخـا افعدوي. ؿؾت:

 ؿال: أريد كصوص ـالمفم.

 ؿؾت: 

 ابن حزم: -أواًل 

 ((:لَح وافـِّ  واألهواء ؾلادِ  يف لَص افػِ ؿال ابن حزم يف ـتابه ))

 أن وؾمؾؿ قمؾقف اهلل لغم اهلل قلرؾم قمـ اطمديثً  ذيمروا))

 .إمة هذه جمقس واعمرضمئة ريةدَ اًمؼَ 
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 ،ومرىمة وؾمبعلم ضعسمِ  قمغم إمة هذه شمػؽمق)) :رآظَم  اوطمديثً  

 ((.اجلـة ذم ومفل ،واطمدة طماؿمك ،اًمـار ذم يمؾفا

 ـمريؼ مـ ألاًل  يصحان ٓ طمديثان هذان :حمؿد أبو ؿال

 سمخؼم يؼقل ـمَ  قمـد جةطُم  ومؾقس هؽذا يمان وما ،اإلؾمـاد

 ؟!((.سمف يؼقل ٓ ـمَ  ومؽقػ ،اًمقاطمد

 لغم اًمـبل قمـ َت رْ يمَ ذَ  اًمذي احلديث وأما)) وؿال يف رشائؾه:

 ومرىمة، وؾمبعلم اصمـتلم قمغم ـإًمُس  شمػرىمت)) :وؾمؾؿ قمؾقف اهلل

 إٓ اًمـار ذم يمؾفا ومرىمة، وؾمبعلم صمالث قمغم أمتل وؾمتػؽمق

 قمؾقف أكا ام)): ىمال ؟اًمـاضمقة ما اهلل، رؾمقل يا: ىماًمقا ((اًمـاضمقة

 .احلديث هؽذا ومؾقس ((وألحايب أكا

: ىمال قمؿر، أسمق ـقفطمدصم ثطمدي احلديث هذا ذم ما وأقمغم 

 ،ىماؾمؿ سمـ حمؿد سمـ ىماؾمؿُ  أيب طمدصمـا: ىمال ىماؾمؿ سمـ محدأ طمدصمـا

 حمؿد أظمؼمكا: ىمال ،اًمبقاين ألبغ سمـ ىماؾمؿ ديضَم  أظمؼمكا: ىمال

 أظمؼمكا - محاد اسمـ هق - ؿقْ عَ كُ  أظمؼمكا اًمؽممذي، إؾمامقمقؾ سمـ

 قمـ - قمثامن اسمـ هق - ضمرير قمـ ،قمقسك أظمؼمكا اعمبارك، اسمـ
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 ماًمؽ سمـ قمقف قمـ ،أسمقف قمـ ػْم ػَ كُ  سمـ ػْم بَ ضُم  سمـ اًمرمحـ قمبد

: وؾمؾؿ قمؾقف اهلل لغم  اهلل رؾمقل ىمال :ىمال ،إؿمجعل

 أمتل قمغم ومتـة أقمظؿفا ومرىمة، وؾمبعلم سمضع قمغم أمتل شمػؽمق))

 مقنر  وحُيَ  احلرام، نؾقحِ ومقُ  ،سمرأهيؿ إمقر يؼقسقن ىمقم

 .اؾمـدً  وأكؼاها اًمباب هذا ذم ما ألح ومفذا ((احلالل

 ؾفاظِم دْ يُ  مل ،اضمدًّ  ةًمومؿعؾق ومقف اًمقاردة إطماديث ؾمائر وأما 

 .((وماقمؾؿف واعمسـدات، اعمصـػات ذم آكتؼاء هؾأ مـ أطمد

ى طمديث قمقف سمـ ماًمؽ؟ ؿال:  إذن اسمـ طمزم ىَمقَّ

ؼك( هذه يمؾفا قمبارات ٓ أكوأقمغم(، )وىمقًمف: )ألح( ) ؿؾت:

شمعـل شمصحقحف ًمؾحديث، وإكام هماية ما ومقفا أكف أطمسـ ما ذم 

 اًمباب مـ وضمفة كظره، وٓ يػقد اًمتصحقح سمحال.

 ما قمؾة هذا اًمطريؼ؟ ؿال:

 ومقف ُكَعْقؿ سمـ محاد، وهق ضعقػ يمام شمؼدم. ؿؾت:

وهذا احلديث مـ اعملظمقذ قمغم ُكَعْقؿ سمـ محاد، يمام ذيمره اسمـ 

  ))ضمامع سمقان اًمعؾؿ وومضؾف((.قمبد اًمؼم ذم
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 ابن افوزير: -ثاكًقا

 ظن افذب يف وافؼواصم افعواصمؿال ابن افوزير يف ـتابه: ))

 ((:افؼاشم أيب ـةُش 

 إٓ اًمـار ذم يمؾفا ومِرىمة، وؾمبعلم َكق ػ إمم إمة اومؽماق طمديث

 .قمـف يصح ومؾؿ كالبل، اأيًض  ؾمـده وذم .واطمدة ومِرىمة

 سمـ قمؿرو سمـ اهلل قمبد يثطمد مـ ثؾفمِ  مذيؽماًم وروى

 ـمريؼ مـ اإليامن ذم رهيمَ ذَ  .همريب طمديث: وىمال ،اًمعاص

 يزيد سمـ اهلل قمبد قمـ زياد سمـ اًمرمحـ قمبد واؾمؿف اإلومريؼل،

 .قمـف

 ومقفا وًمقس وأكس، ماًمؽ سمـ قمقف قمـ مثؾف فماضم اسمـ ىوَ ورَ  

جُي  مل وًمذًمؽ :اًمصحقح ذط قمغم رء  اؿمقئً  اًمشقخان ر 

حوَل  مـفا،  ـمريؼ مـ هريرة أيب طمديث مـفا ذياًمؽمم حَّ

 ومرىمة إٓ اًمـار ذم يمؾفا)) ومقف وًمقس قمؾؼؿة، سمـ قمؿرو سمـ حمؿد

 ذًمؽ ريمَ ذَ  مقضققمة، اًمزيادة هذه أن طمزم اسمـ وقمـ ،((واطمدة

 ((.اعمـػم اًمبدر)) لاطمب
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 صقخـا مصطػى افعدوي حػظه اهلل: -ثافًثا

 .ؿال صقخـا يف حتؼقق ـتاب ))إظالم ادوؿعغ(( البن افؼقم

 م(:2296ط/ مؽتبة ؽركاضة، ظام ) (4/342)

 )ذم أؾماكقده مؼال...(.

 إػ أن ؿال حػظه اهلل: 

)وًمؾحديث ـمرق ُأظَمر، يمؾفا ضعقػة ومعؾقًمة، وٓ أراها  

ح ؿمخٌص احلديث إمم ىمقًمف: ))...وشَمػؽمق  شمصح، وإن َلحَّ

 أمتل إمم صمالث وؾمبعلم ومرىمة(( ومؾف وضمف...(.

 إػ أن ؿال حػظه اهلل: 

د راضمع يمتايب: ))اًمصحقح اعمسـد مـ أطماديث اًمػتـ وعمزي

 .واعمالطمؿ وأذاط اًمساقمة(

وإن يمـُت ضمـحُت إمم حتسقـف: ًمؽــل أرى أن وسمؼقة أن 

 ًمػظة: )يمؾفا ذم اًمـار( ٓ شمصح، واهلل أقمؾؿ(.

 ومام اًمراضمح ًمديؽ؟ ؿال:
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اًمراضمح ًمديَّ قمدم صمبقت هذا اخلؼم قمـ رؾمقل اهلل لغم  ؿؾت:

 آًمف وؾمؾؿ.اهلل قمؾقف وقمغم 

ضمزاك اهلل ظمػًما، وسمارك اهلل ومقؽ، وطَمِػظؽ اهلل شمعامم،  ؿال:

ع اهلل قمؾقؽ سماحلالل، إكف قمغم يمؾ رء ىمدير وسماإلضماسمة  وَوؾمَّ

 ضمدير، وهق طمسبـا وكِعؿ اًمقيمقؾ.

 اًمؾفؿ آملم يا رب اًمعاعملم، وإيايمؿ، ؿَمَؽر اهلل ًمؽ. ؿؾت:
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 : )اختاذ احملساب يف املشذد(.0ض
 فسائل افػاضل:يؼول ا

ف ذم مؼدمة  ما طُمْؽؿ اختاذ اعمحراب ـ  وهق سمِـاء قمغم ؿمؽٍؾ جُمقَّ

وهق متجف إمم  اعمسجد، يؼػ ومقف اإلمام ًمقصكم سماًمـاس،

 ـ ذم اعمسجد؟اًمؼبؾة

 اختاذ اعمحراب أمر ضمائز ذم ألح أىمقال اًمعؾامء. ؿؾت:

 وهؾ طمصؾ ظمالف سملم اًمعؾامء ذم طمؽؿ اختاذه؟ ؿال:

م اختاذ ادحراب ظذ  كعم، اخَتؾف ؿؾت: أهل افعؾم يف ُحؽ 

 :أؿوال، يؿؽن تؾخقصفا يف أربعة أؿوال

 مستحب.   -2

 مباح. -2 

 مؽروه.  -3

 طمرام.-4 

 ومام رأيؽ ذم هذه إىمقال، وما إىمرب ًمديؽ مـفا؟ ؿال:
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أىمرب هذه إىمقال ًمديَّ هق اًمؼقل اًمؼائؾ سماإلسماطمة،  ؿؾت:

حباب. أما اًمؼقل اًمؼائؾ ويؾقف ذم اًمؼقة اًمؼقل اًمؼائؾ سمآؾمت

سماًمؽراهة ومؿستبعد. وأما اًمؼقل اًمؼائؾ سماًمتحريؿ ومؿستبشع 

ا.  ضمدًّ

 -هؾ صَمَبت قمـ رؾمقل اهلل لغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ؿال:

 طمديث يتعؾؼ سماختاذ اعمحراب ذم اعمسجد؟

 مل أىمػ قمغم رء صماسمت ذم هذا اًمباب. ؿؾت:

  ؟مـ قماملِ  -هؾ ؾُمبؼَت إمم شمضعقػ ما ذم اًمباب ؿال:

 كعؿ. ؿؾت:

 َمـ هذا؟ ؿال:

َضعَّػ يمؾ ما ذم اًمباب اإلمام أمحد سمـ طمـبؾ، واإلمام   ؿؾت:

، وؿمقخـا مصطػك سمـ اًمعدوي. وسمؼقَلؿ فِ يْ قَ اهَ إؾمحاق سمـ رَ 

 أىمقل.

 ما وجفة َمن ؿافوا باشتحباب اختاذ ادحراب؟ؿال: 
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سماعمحراب َيعرف اعمصكم ادماه اًمؼبؾة، ظمالة إذا  ؿافوا:: ؿؾت

ا.قوم  سجد ويمان همريًبا، ويمذًمؽ اعمحراب يُ دظمؾ اعم  ر لػًّ

 وما وجفة من ؿافوا باجلواز؟ؿال: 

مل َيثبت ظمؼم ذم مـعف، واًمـاس حيتاضمقن إًمقف،  ؿؾت: ؿافوا:

ومبؼل احلؽؿ قمغم اًمؼماءة إلؾقة وهل احِلؾ، ظمالة مع 

 اطمتقاج اًمـاس إًمقف.

 وما وجفة َمن ؿافوا بؽراهة ادحراب؟ ؿال:

ْؽَره اعمحاريب ٕهنا َأْمر حُمَْدث همػم معروف قمـ شمُ  ؿؾت: ؿافوا:

 اًمسؾػ.

 وما وجفة من ؿافوا بتحريم ادحراب؟ ؿال:

 .صَمَبت اًمتحريؿ قمـ سمعض اًمصحاسمة واًمتاسمعلم ؿؾت: ؿافوا:

ا صَمَبت اًمتحريؿ قمـ سمعض اًمصحاسمة واًمتاسمعلم؟ ؿال:  هؾ طمؼًّ

 ٓ َيثبت هذا قمـ اًمصحاسمة سمحال ـ ومقام وىمػُت ـ. ؿؾت:

دون اًمصحاسمة ومؼد اظمتؾػقا: ومؿـفؿ مـ يمره اعمحاريب،  أما ما

 ومـفؿ َمـ أضمازها.
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 ما ؾائدة اختاذ ادحراب يف ادسجد؟ ؿال:

 ؿؾت: ذـروا فه مجؾة من افػوائد:

 ُيْعَرف سمف ادماه اًمؼبؾة، ظمالة ًمؾغرسماء. -2

 ُيْعَرف سمف مؽان وىمقف اإلمام قمـد اًمصالة. -2

 ا يماماًل.يػقد ذم اشمساع اعمسجد، ومققومر لػًّ  -3

يساقمد ذم ارشمػاع لقت اإلمام، ٓ ؾمقام مع اكؼطاع اًمتقار  -4

 اًمؽفرسمائل.

ػ ذم مسلًمة اعمحراب وشَمـصح مًمَّ هؾ هـاك يمتاب مُ  ؿال:

 سمؼراءشمف؟

 كعؿ، هـاك يمتاب اؾمؿف: ))أطمؽام اعمحراب((. ؿؾت:

 َأًمَّػف: حمؿد سمـ قمبد اًمؼادر سمـ قمبد اًمرزاق.

مة ا  م ًمف اًمَعالَّ ث/ ؿمقخـا مصطػك سمـ وراضمعف وىَمدَّ عُمَحد 

 اًمعدوي، طمػظف اهلل.
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ضمزاك اهلل ظمػًما، وسمارك اهلل ومقؽ، وطَمِػظؽ اهلل شمعامم،  ؿال:

ع اهلل قمؾقؽ سماحلالل، إكف قمغم يمؾ رء ىمدير وسماإلضماسمة  وَوؾمَّ

 ضمدير، وهق طمسبـا وكِعؿ اًمقيمقؾ.

 اًمؾفؿ آملم يا رب اًمعاعملم، وإيايمؿ، ؿَمَؽر اهلل ًمؽ. ؿؾت:
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 س املسأّ لمحر بدًن َوِحَسً(.َف: )َس3ض
 يؼول افسائل افؽريم:

 هؾ جيقز ًمؾؿرأة أن شمساومر ًمؾحج سمدون حَمَْرم؟

 تؾك مسلفة اخَتؾف ؾقفا افعؾامء ظذ ؿوفغ: ؿؾت:

 جيقز َلا ذًمؽ ما دامت مع رومؼة آمـة. -افؼول األول

 ٓ جيقز َلا ذًمؽ. -افؼول افثاين

جواز حج ادرأة بدون حَم َرم مع افرؾؼة ما أدفة َمن ؿافوا ب ؿال:

 اآلمـة؟

 ؿؾت: هلم مجؾة من األدفة:

ـِ  اًْمَبْقِت  طِمجُّ  اًمـَّاسِ  قَمغَم  َوهللَِِّ}اؾمتدًمقا سمؼقًمف شمعامم:  -أوال  َم

 .[97: قمؿران آل] {ؾَمبِقاًل  إًَِمْقفِ  اؾْمَتَطاعَ 

يرى مجاهػم اًمعؾامء أن آؾمتطاقمة شمتؿثؾ ذم اًمزاد  ؿافوا:

 واًمراطمؾة.

أمفات اعمممـلم طمججـ مع أمػم اعمممـلم قمؿر، ذم آظِمر  -اكًقاث

 طمجة طمجفا.
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 أريد احلديث سمذًمؽ. ؿال:

 ومؼال:  (2862أظمرج اًمبخاري ذم ))لحقحف(( ) ؿؾت:

 قمـ إسمراهقؿ، طمدصمـا: -إزرىمل هق -حمؿد سمـ أمحد زم وىمال

 اهلل لغم اًمـبل ٕزواج قمـف اهلل ريض قمؿر نذِ أَ : دهضَم  قمـ أسمقف،

 سمـ قمثامن معفـ ثعَ ومبَ  طمجفا، طمجة رآظِم  ذم -ؿوؾمؾ قمؾقف

 .قمقف سمـ اًمرمحـ وقمبد قمػان

 اهلل إماء متـعقا ٓىمال لغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ: )) -ثافًثا

 ((.اهلل مساضمد

 اعمسجد احلرام أول هذه اعمساضمد. ؿافوا:

 ياىمال لغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ًمَعدي سمـ طماشمؿ: )) -رابًعا

 قمـفا، كبئُت أُ  وىمد ها،رَ أَ  مل: ىمؾت ((ة؟ػْم احلَ  رأيت هؾ قمدي،

 ة،ػْم احلَ  مـ شمرحتؾ اًمظعقـة َـّ يَ ًمؽَمَ  طمقاة، سمؽ ـماًمت ومنن)) :ىمال

 ...(( احلديث.اهلل إٓ اأطمدً  ختاف ٓ ،سماًمؽعبة شمطقف طمتك

اًمظعقـة هل اعمرأة، ومنظمباره لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هبذا  ؿافوا:

مان، وىمد يػقد أكف ذم زمـ مـ إزمـة ؾمقتحؼؼ إمـ وإ
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يمان أن واحلؿد هلل، ومؿع هذه اًمقؾمائؾ احلديثة مـ ؾمقارات 

 وـمائرات ألبح اًمسػر آمـًا ورسيًعا، وهلل احلؿد واعمـة.

ؾام أدفة من ؿافوا بعدم جواز حج ادرأة بدون حَم َرم حتى   ؿال:

 مع افرؾؼة اآلمـة؟

 ؿؾت: هلم مجؾة من األدفة:

هَنْل اعمرأة قمـ اًمسػر اؾمتدًمقا سمإطماديث اًمتل ومقفا  -أواًل 

 سمدون حَمَْرم.

 هؾ صَمَبتت هذه إطماديث؟ ؿال:

 كعؿ، هل صماسمتة. ؿؾت:

إذن ـقف كؼول بجواز شػر ادرأة مع افرؾؼة اآلمـة مع  ؿال:

 ثبوت هذه األحاديث؟!

أما صمبقت إطماديث ومال إؿمؽال ذم هذا، وًمؽـ ما اًمعؾة  ؿؾت:

 مـ مـع اعمرأة أن شمساومر إٓ مع اعمَْحَرم؟

 ٓ أدري. ؿال:
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ىمال قمدد يمبػم مـ اًمعؾامء: هَنْل اعمرأة قمـ اًمسػر سمدون  ؿؾت:

حَمَْرم ًمف قمؾة، وهل اخلقف قمغم اعمرأة مـ اخلطر واًمػساد، ومؾق 

ؾفا اًمقزم إمم اعمطار وريمبت اًمطائرة مع اًمـاس، ومفل مع   َولَّ

 رومؼة آمـة، وٓ ظمقف قمؾقفا وٓ ظمطر.

 درأة من افسػر بدون حَم َرم.دفة َمن َمـَعوا اذـر أؿال: واِصل  

 ؿؾت:

 اؾمتدًمقا سمحديث اسمـ قمباس مرومققًما: -ثاكًقا 

 ((.مرَ حَمْ  ومعفا إٓ امرأة شمساومرن وٓ سمامرأة، رضمؾ يؾقن ٓ))

 ويمذا، يمذا همزوة ذم تبُت ايمتُ  اهلل، رؾمقل يا: ومؼال رضمؾ ومؼام

 ((.امرأشمؽ مع جَّ ومحُ  اذهب)): ىمال .ةطماضمَّ  امرأيت وظمرضمِت 

يمان جيقز ًمؾؿرأة  أن حتج سمدون حَمَْرم، َِٕذن َلا  ومؾق ؿافوا:

 اًمـبل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وعمَا َأَمر زوضمفا أن حيج معفا.

 هل هـاك جواب ظن هذا؟ ؿال:

 ؿؾت: كعم، أجاب ظدد من افعؾامء ظن ذفك ؾؼافوا:
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ىمال اًمرؾمقل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هذا اًمؽالم ذم وىمت 

ذا طمؾ إمـ وزاًمت أما إ .ظمطقرة إؾمػار ذم اًمصحراء

 اخلطقرة، ومال سملس أن شمساومر اعمرأة مع رومؼة آمـة.

هل من أصحاب ادذاهب األربعة َمن ؿافوا بجواز شػر  ؿال:

 ادرأة مع افرؾؼة اآلمـة؟

 كعؿ، اإلمام ماًمؽ واإلمام اًمشاومعل. ؿؾت:

 أريد معرؾة أؿوال األئؿة األربعة يف هذه ادسلفة. :ؿال

 ؿؾت:

 مذي:ؿال اإلمام افس 

 هلا يؽن ومل مورسة ـاكت إذا ادرأة يف افعؾم أهل ؾفاختَ ))

 حتج؟ هل م،رَ حَم  

 مـ مرَ حْ اعمَ  ٕن احلج قمؾقفا جيب ٓ :افعؾم أهل بعض ؾؼال

ـِ }: وضمؾ قمز اهلل ًمؼقل :اًمسبقؾ َوهللَِِّ قَمغَم اًمـَّاِس طِمجُّ اًْمَبْقِت َم

 .[97]آل قمؿران:  {اؾْمَتَطاَع إًَِمْقِف ؾَمبِقاًل 

 ىمقل وهق. ؾمبقاًل  إًمقف شمستطقع ومال مرَ حَمْ  َلا يؽـ مل إذا :واؾؼاف
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 .اًمؽقومة وأهؾ اًمثقري، ؾمػقان

 مع رجخَت  ومنهنا اآمـً  اًمطريؼ يمان إذا :افعؾم أهل بعض وؿال 

 ((.واًمشاومعل ماًمؽ ىمقل وهق .احلج ذم اًمـاس

  ؿؾت:

  د:ص  وؿال ابن رُ 

 ذًمؽ، اًمقضمقب ذط مـ ًمقس :وافشاؾعي مافك ؿال))

 . ملمقكة رومؼة ضمدْت وَ  إذا احلج إمم اعمرأة رجوخَت 

 ومطاوقمتف مرَ حْ اعمَ  ذي وضمقد :ومجاظة وأمحد حـقػة أبو وؿال

 .((اًمقضمقب ذم طَذْ  -َلا

 ومام اًمراضمح ًمديؽ يا ؿمقخ أمحد؟ ؿال:

 اًمراضمح ًمديَّ ضمقاز ؾمػر اعمرأة ًمؾحج مع اًمرومؼة أمـة. ؿؾت:

ظؽ اهلل شمعامم، ضمزاك اهلل ظمػًما، وسمارك اهلل ومقؽ، وطَمػِ  ؿال:

ع اهلل قمؾقؽ سماحلالل، إكف قمغم يمؾ رء ىمدير وسماإلضماسمة  وَوؾمَّ

 ضمدير، وهق طمسبـا وكِعؿ اًمقيمقؾ.

 اًمؾفؿ آملم يا رب اًمعاعملم، وإيايمؿ، ؿَمَؽر اهلل ًمؽ. ؿؾت:
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 ي وصافحْ املسأّ(.ِل: )ُح4ض
 يؼول افسائل افؽريم:

 ؿ مصاومحة اعمرأة إضمـبقة؟ؽْ ما طُم 

 ؾف ؾقفا افعؾامء ظذ أربعة أؿوال:تؾك مسلفة اختَ  ؿؾت:

 ال جتوز مطؾًؼا.  -افؼول األول

وىمقل قمـد  ،مـ اعماًمؽقة واًمشاومعقة ،وسمف ىمال مجاهػم اًمعؾامء

 احلـاسمؾة.

 جتوز بؼقود ثالثة:  -افؼول افثاين

 .إذا ـاكت دجرد افتحقة -

 .وإذا ُأِمـت افػتـة -

  وبدون صفوة أو فذة. -

، واًمشقخ يقؾمػ اًمشقخ شمؼل اًمديـ اًمـبفاينوهق ىمقل 

ع مـ اًمعؾامء اًمؼرضاوي، وىمقل دار اإلومتاء اعمٍمية، ومَجْ 

وقمغم  ،ظمالة مـ قمؾامء إزهر اًمنميػ ،اعمعاسيـ
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أمحد اًمطقب ـ وومؼف اهلل  رأؾمفؿ ؿمقخ إزهر اًمديمتقر

 ـ. ًمؽؾ ظمػم

 جتوز مصاؾحة افؽبرة دون افشابة.  -افؼول افثافث

 وىمقل قمـد احلـاسمؾة. ،وهق ىمقل احلـػقة

َره ادصاؾحة مطؾًؼا. -افؼول افرابع  ُتؽ 

سمـ ، وىمقل اإلمام إؾمحاق وهل رواية قمـ اإلمام أمحد 

 .فِ يْ قَ اهَ رَ 

 ؿال: ما أدفة اجلؿفور ظذ ظدم جواز مصاؾحة ادرأة مطؾًؼا؟

 ؿؾت: هلم مجؾة من األدفة:

 اهلل رؾمقل ىمال: ىمال يسار سمـ ؾؼِ عْ مَ  ا سمحديثاؾمتدًمق -أواًل 

 مـ خقطسمؿِ  رضمؾ رأس ذم ـعَ طْ يُ  نْ َٕ )) :وؾمؾؿ قمؾقف اهلل لغم

 .((ًمف ؾحَتِ  ٓ امرأة متسف أن مـ ًمف ػْم ظَم  -طمديد

قمـ رؾمقل اهلل لغم  ،ُرىَمْقؼة سمـت ُأمقؿة اؾمتدًمقا سمحديث -ثاكًقا

 .((اًمـساء ألاومح ٓ إين)) اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أكف ىمال:
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 امرأة يد يده ْت سَّ مَ  ما ،واهلل وٓاؾمتدًمقا سمؼقل قمائشة:  -ثافًثا

 قمغم ِؽ سمايعتُ  ىمد)): سمؼقًمف إٓ يبايعفـ ما اعمبايعة، ذم ىمط

 .((ذًمؽ

ضمؾ يد اعمرأة ومتـة وومساد، واهلل ٓ حيب ذم مس اًمرَّ  -رابًعا

 .إهمالىمفاًمػساد، وهذا سماب ذ جيب 

ؾام أدفة َمن ؿافوا  بجواز مصاؾحة ادرأة إذا ـان دجرد  ؿال:

 افتحقة مع أمن افػتـة وظدم وجود افشفوة.

 هلم مجؾة من األدفة:ؿؾت: 

 قمؾقف اهلل لغم اًمـبلَّ  سمايعـا: ىماًمت قمطقة، أم طمديث -أواًل 

ـَ  َٓ  َأنْ  }: قمؾقـا ومؼرأ وؾمؾؿ، يْم : اعمؿتحـة] {ؿَمْقًئا سمِاهللَِّ ُينْمِ

: ومؼاًمت يدها، مـا امرأة بضِت ومؼَ  اًمـقاطمة، قمـ وهناكا ،[22

 ْت ومذهب ا،ؿمقئً  يؼؾ ومؾؿ .أضمزهيا أن أريد وأكا أؾمعدشمـل، ومالكة

 ...احلديث. متػؼ قمؾقف، واًمؾػظ ًمؾبخاري.رضمعْت  صمؿ

 : واختؾػوا يف ادراد بؼوهلا: )ؾَؼبضِت امرأة مـا يدها(:ؿؾت

 .وسمقـفا سمقـف يمان اًمذي اًمثقب دون اًمقد ضبْ ىمَ  ؾؼال ؿوم:
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 اًمبقعة يماكت إذ ،اًمبقعة مـ امتـاقمفا قمـ قمبارة وؿال ؿوم:

 .إيدي سملظمذ قمـدهؿ

 سمليدهيـ ننِم يُ  يمـ أهنـ وحيتؿؾ ،احلائؾحيتؿؾ  وؿال ؿوم:

 .مماؾمة سمال اعمبايعة قمـد

 ؾام ؿوفك أكت يف تػسر ؿول أم ظطقة هذا؟ ؿال:

 .أقمـل مصاومحة ،سماًمقد يماكت َلـ اًمبقعة سملن رعِ ْش مُ  هذا ؿؾت:

 سمـ أكس قمـ ـمؾحة، أيب سمـ اهلل قمبد سمـ إؾمحاق قمـ -ثاكًقا

 اهلل لغم اهلل رؾمقل يمان: يؼقل ؾمؿعف أكف قمـف، اهلل ريض ماًمؽ

 - طعؿفومتُ  ؾحانمِ  سمـت رامطَم  أم قمغم دظمؾيَ  -وؾمؾؿ قمؾقف

 قمؾقفا ومدظمؾ - اًمصامت سمـ ادةبَ قمُ  حتت رامطَم  أم ويماكت

 شَمْػكِم   وضمعؾت وملـمعؿتف وؾمؾؿ، قمؾقف اهلل لغم اهلل رؾمقل

 ...احلديث. متػؼ قمؾقف.رأؾمف

 وضمف اًمدًٓمة: أهنا يماكت شمؾؿس رأؾمف لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.

 ومام اًمرد؟ .هذه ظمصقلقة :وىمقؾ .مـ حمارمف هناإ :ىمقؾ ؿال:

 يمؾ هذه دقماوى حتتاج إمم سمرهان، وٓ سمرهان. ؿؾت:
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 مـ ةمَ إَ  يماكت :قمـ أكس سمـ ماًمؽ ريض اهلل قمـف ىمال -ثافًثا

 ،وؾمؾؿ قمؾقف اهلل لغم اهلل رؾمقل سمقد شملظمذ -اعمديـة أهؾ إماء

 . أظمرضمف اًمبخاري.ؿماءت طمقث سمف ومتـطؾؼ

اًمـبل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمـساء مصاومحة ع ىماًمقا: سمايَ  -رابًعا

 سمحائؾ.

 ت ذًمؽ؟بَ هؾ صمَ  ؿال:

 ذم يمؾ ـمرق هذه اًمرواية ضعػ أو إرؾمال. ؿؾت:

سملمر مـ رؾمقل  ،ىماًمقا: لاومح قمؿر اًمـساء يقم اًمبقعة -خامًسا

 اهلل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 ت هذا؟بَ هؾ صمَ  ؿال:

 ـ. ثبت ـ ومقام وىمػُت مل يَ  ؿؾت:

 إًمقفا اًمـظر رمحَي  وٓ ،سمعقرة ًمقست اعمرأة يد إنىماًمقا:  -شادًشا

 .مصاومحتفا رمحَت  ومال ،ؿمفقة سمغػم

ويمذًمؽ اًمقضمف ًمقس سمعقرة ـ قمـد اجلؿفقر ـ ومفذا جيقز  ؿال:

 مسف قمـد همٓء؟
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 ذم مس اًمقد ومائدة. ٕن :ىماًمقا: ٓ جيقز ؿؾت:

 ما هل؟ ؿال:

حتقة اًمؼادم، وضمؼم ظماـمره، وقمدم إطمراضمف ذم يمثػم مـ  ؿؾت:

 اعمقاـمـ.

 ؾام أدفة َمن َؾَرؿوا بغ مصاؾحة افشابة وادرأة افؽبرة؟ ؿال:

إكام هل ذم طمؼ اًمشاسمة  إدًمة اًمتل أومادت اعمـع ؿافوا: ؿؾت:

 اًمػتـة واًمشفقة، أما اًمعجقز ومال. ةـظِ ٕهنا مَ 

واًمنميعة ومقفا شمػريؼ سملم اًمشاسمة واًمؽبػمة، ومؼد أسماح اهلل 

 ج، سمخالف اًمشاسمة.ًمؾؽبػمة أن شمتخػ مـ صمقاهبا مـ همػم شمؼم

اآلن َظَرؾُت األؿوال افثالثة ووجفة ـل ؿول، ؾلريد  ؿال:

 مـاؿشة أدفة هذه األؿوال.

 أىمقل وسماهلل اًمتقومقؼ: ؿؾت:

 إفقك أدفة اجلؿفور مع مـاؿشتفا: -أواًل 

 اهلل رؾمقل ىمال: ىمال يسار سمـ ؾؼِ عْ مَ اؾمتدًمقا سمحديث  -أواًل 

  مـ خقطسمؿِ  رضمؾ أسر ذم ـعَ طْ يُ  نْ َٕ )): وؾمؾؿ قمؾقف اهلل لغم
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 .((ًمف ؾحَتِ  ٓ امرأة متسف أن مـ ًمف ػْم ظَم  -طمديد

 وأجقب ظـه بلكه حديث ضعقف.

 ما وضمف شمضعقػف؟ ؿال:

 ؾمـد هذا احلديث هق أيت: ،معل فْ بِ اكتَ  ؿؾت:

 قمـ ،ػمخ  يزيد سمـ اًمش   اًمعالء أيب قمـ ؾمعقد، سمـ ؿمدادقمـ 

 مرومققًما. ،يسار سمـ ؾؼِ عْ مَ 

َوياينوهذا أظمرضمف   واًمطؼماين. اًمرُّ

 يف أمرين: شر بن ظؼبةوؿد خوفف صداد من بَ 

 ذم اًمرومع واًمقىمػ. -األمر األول

 ذم ًمػظ اخلؼم. -األمر افثاين

 شػم سمـ قمؼبة؟يمقػ رواه سمَ  ؿال:

  ؿؾت:

 أؾمامة، أسمق صمـا (:93396ؿال ابن أيب صقبة يف ))مصـػه((  )

 ػم،خ  اًمش   سمـ اهلل قمبد سمـ يزيد طمدصمـل: ىمال قمؼبة، سمـ شػمسمَ  قمـ

 غرزومقُ  قطخمِ  إمم أطمديمؿ دؿِ عْ يَ  نْ َٕ )): ىمال يسار، سمـ ؾؼِ عْ مَ  قمـ
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 مـل ًمقست امرأة رأد شمغسؾ أن مـ إزمَّ  بُّ طَم أَ  -رأد ذم سمف

 .((مرَ حَمْ  ذات

شػم سمـ أو سمَ  ،وأهيام أوصمؼ؟ ؿمداد سمـ ؾمعقد اًمراؾمبل ؿال:

 قمؼبة؟

 شػم.إوصمؼ سمال ؿمؽ سمَ  ؿؾت:

 عماذا؟ؿال: 

قمـد مجاقمة يمبػمة مـ  ػاًمراؾمبل ُمضعَّ  ؿمداد سمـ ؾمعقدؿؾت: 

 صملم.د  حَ اعمُ 

مجاقمة مـ اًمعؾامء، وروى ًمف  فشػم سمـ قمؼبة اًمـاضمل وصمؼسمقـام سمَ 

 ؿـا.ؾِ غؿز ومقف أطمد ومقام قمَ ومل يَ  ،نااًمشقخ

 ؾ سمـ يسار.ؼِ عْ ػ احلديث قمغم مَ ىمْ إذن اًمصقاب وَ ؿال: 

 كعؿ. ؿؾت:

 وما اخلالف يف فػظه؟ؿال: 

 رضمؾ رأس ذم ـعَ طْ يُ  نْ َٕ )) ؾفو: ؿؾت: أما افؾػظ ادرؾوع

 .((ًمف ؾحَتِ  ٓ امرأة متسف أن مـ ًمف ػْم ظَم  -طمديد مـ خقطسمؿِ 
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 غرزومقَ  قطخمِ  إمم أطمديمؿ دعؿِ يَ  نْ َٕ )) وأما افؾػظ ادوؿوف ؾفو:

 مـل ًمقست امرأة رأد شمغسؾ أن مـ إزمَّ  بُّ طَم أَ  -رأد ذم سمف

 .((مرَ حَمْ  ذات

ىمقف لحقح مـ ىمقل وماًمؾػظ اعمرومقع ضعقػ، واًمؾػظ اعمق

 ؾ.ؼِ عْ مَ 

َفم؟ ؿال:  فو اؾسضـا صحة افؾػظ ادرؾوع، ؾؽقف ُيػ 

قمغم ومرض صمبقشمف ـ وًمقس إمر يمذًمؽ ـ ومؾقس ومقف ذيمر  ؿؾت:

 مس اًمقديـ أو اعمصاومحة سمحال، وإكام ومقف: متسف امرأة.

ك سمف ما دون اجلامع واعمس ىمد يطؾؼ ويراد سمف اجلامع، وىمد ُيعـَ 

وهل شمسؿك مؼدمات اجلامع، ومال  ،ذةـاق ومبابؾة وقمِ مـ ىمُ 

 ة.نَم ؾزم مـف أن يؽقن اعمراد سماعمس جمرد اًمتؼاء اًمبَ يَ 

َمْسُتؿُ  َأوْ }وًمذا شمراهؿ ىمد اظمتؾػقا ذم شملويؾ ىمقًمف شمعامم:  َٓ 

 .[43: اًمـساء] { اًمـ َساءَ 
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ِؼل ؿوفه: ؿال:  قطخمِ  إمم أطمديمؿ دؿِ عْ يَ  نْ َٕ )) فؽن َثَبت ظن َمع 

 ًمقست امرأة رأد غسؾشمَ  أن ـمِ  إزمَّ  بُّ طَم أَ  -رأد ذم سمف غرزومقَ 

 .((مرَ حَمْ  ذات مـل

  ؿؾت:

 ىمقل اًمصحايب ًمقس طمجة ذم ذاشمف. -أواًل 

 ؾ مـ همػمه مـ اًمصحاسمة.ؼِ عْ ىمد ظمقًمػ مَ  -ثاكًقا

 مـ امرأة أشمقُت  ؾفذا أبو موشى األصعري ريض اهلل ظـه يؼول:

 . رأد طْت شَّ ومَ  صمقايب، ْت ؾَ َس ومغَ  ،ىمقمل

 امرأة مع ؾماومرُت  بن ِدظامة ـ وهو تابعي ـ يؼول:وهذا ؿتادة 

ةً  مؽة، إمم  .رأد ػكمشمَ  أو ،رأد غسؾشمَ  ومؽاكت ،َوإِنَّ ومِقَفا ًَمَبؼَّ

 ؾب  ؼَ شمُ  اعمرأة ذم ىماًمقا ما، سماب: ((مصـػ اسمـ أيب ؿمقبة))اكظر 

 .مرَ حْ سمؿَ  مـف وًمقست اًمرضمؾ، رأس

 ؾ؟ؼِ عْ ما اخلاللة ذم آؾمتدٓل سمحديث مَ  ؿال:

ت ومال يػقد بَ خلاللة قمدم صمبقشمف مرومققًما، وًمق صمَ اؿؾت: 

 .ضعارَ اًمتحريؿ، واعمقىمقف ٓ يػقد حترياًم وهق مُ 
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 َتابِِع اجلواب ظن أدفة اجلؿفور. ؿال:

 ؿؾت: 

قمـ رؾمقل اهلل لغم  ،ُرىَمْقؼة سمـت ُأَمْقؿة دًمقا سمحديثاؾمتَ  -ثاكًقا

 (.(اًمـساء ألاومح ٓ إين)) اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أكف ىمال:

يمف لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمألمر ٓ رْ شمَ  ـ هذا سملنقم أضمقب ؿؾت:

 يػقد حتريؿف.

 ؾف طمالل.يمْ وأَ  ،بك أيمؾ اًمضَّ رَ ومػل جمال إـمعؿة شمَ 

 واًمصالة ىمبؾ .ك اًمصالة ىمبؾ اًمعقد وسمعدهرَ وذم جمال اًمصالة شمَ 

 صمبتت قمـ مجاقمة مـ اًمسؾػ. ،وسمعده منموقمة اًمعقد

يلظمذ مـ حلقتف  ومل ،صبغ سماًمسقادوذم جمال اًمزيـة واًمؾباس مل يَ 

   ؿمعرة.

 ،ؾف مجاقمة مـ اًمسؾػعَ وومَ  ،سماًمسقاد ضمائز ومع ذًمؽ اًمصبغُ 

 قمغم رأؾمفؿ مجاقمة مـ اًمصحاسمة.

قمغم  ،ؾف مجاقمة مـ اًمسؾػعَ وومَ  ،وإظمذ مـ اًمؾحقة ضمائز 

 رأؾمفؿ سمعض اًمصحاسمة.
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 ،سمـتقجة واطمدة ظَمَؾصؾمفا رَ ـ دَ وهمػمها مـ اعمسائؾ، اًمتل مَ 

 هلل قمؾقف ًمؾػعؾ ٓ يػقد حتريؿف.يمف لغم ارْ شمَ  ن وهل أَٓ أَ 

 !ستشفد هبا؟ػ ومقفا، ومؽقػ شمَ تؾَ سمعض هذه اعمسائؾ خُم  ؿال:

قمغم  ،ىمال سمجقاز يمؾ مسلًمة مـ هذه مجاقمة مـ اًمسؾػؿؾت: 

 رأؾمفؿ اًمصحاسمة.

 ماذا تريد أن تؼول؟ ،اخلالصة ؿال:

 جمرد اًمؽمك ٓ يػقد اًمتحريؿ. ىمؾت:

 امرأة يد يده مست ام واهلل وٓاؾمتدًمقا سمؼقل قمائشة:  -ثافًثا

 قمغم ِؽ سمايعتُ  ىمد)): سمؼقًمف إٓ يبايعفـ ما اعمبايعة، ذم ىمط

 .((ذًمؽ

 أم اعمممـلم طمؽت ما رأت. أضمقب قمـ هذا سملن ؿؾت:

  .يمام كػت سمقًمف ىمائاًم، وأصمبتف طمذيػة

وكػت شمعذيب اعمقت سمبؽاء أهؾف قمؾقف، وأصمبتف مجاقمة مـ 

  .اًمصحاسمة
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لالة  -ؾب إؾمقدؼطع اعمرأة واحلامر واًمؽوكػت أن شمَ 

 اعمصكم، وأصمبتف مجاقمة مـ اًمصحاسمة ...وهمػمها مـ اعمسائؾ.

ًمػت اًمـظر إمم أن أم اعمممـلم قمائشة ريض اهلل قمـفا ب أن أَ طمِ وأُ 

كػت أن يؽقن اًمرؾمقل لغم  -عما كػت هذه إؿمقاء وهمػمها

 ؾفا.عَ اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىماَلا أو ومَ 

وا اًمرؾمقل لغم اهلل وأن اًمصحاسمة عما أصمبتقها، أصمبتقا أهنؿ ؿماهد

 .قمؾقف وؾمؾؿ يػعؾفا

 زيادة قمؾؿ. هقمـد م قمغم اًمـاذم: ٕكفدَّ ؼَ ت مُ بِ ثْ ومعؾقم أن اعمُ  

 ماذا تؼصد؟ ؿال:

 طمديث أم قمطقة ما يشػم إمم وضمقد اعمصاومحة. ذم ؿؾت:

 يمقػ وسمقعتف لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمؾـساء واطمدة؟ ؿال:

 .مرة ـم أيمثر وىمعت اعمبايعة إن فؼائل أن يؼول: ؿؾت:

 حتريؿ ذم اًمؽثػمون قمؾقف ؿداقمتَ  ما ؿال افشقخ افؼرضاوي:

 سمقعة ذم َلا -وؾمؾؿ قمؾقف اهلل لغم- اًمـبل شمرك ـمِ  اعمصاومحة
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 يرضمعقن ٓ اًمذيـ ظـيَ  ىمد يمام اشمػاق، مقضع ًمقس -اًمـساء

 .ذيمركاه اًمذي اخلالف ومقف سمؾ إلؾقة، اعمصادر إمم

اد، واهلل ٓ حيب ضمؾ يد اعمرأة ومتـة وومسذم مس اًمرَّ  -رابًعا

 .إهمالىمفاًمػساد، وهذا سماب ذ جيب 

 هذا سملن اعمػاؾمد ذم هذه يؿؽـ اضمتـاهبا. ـأضمقب قم ؿؾت:

 يمقػ ذًمؽ؟ ؿال:

اًمؼققد اًمتل دمقز هبا  ـقمـد اًمؽالم قمذًمؽ ؾملذيمر  ؿؾت:

 اعمصاومحة.

 ؿال: وـقف تـاؿش أدفة َمن ؿافوا باجلواز؟

 ؿؾت:  إفقك ما اشتدفوا به مع ادـاؿشة.

عما  ،اؾمتدًمقا سمؼقل أم قمطقة إكصارية ريض اهلل قمـفا -أواًل 

 ،حتدصمت قمـ سمقعة اًمـساء ًمؾرؾمقل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 امرأة مـا يدها(. بضِت )ومؼَ  ومؼاًمت:

  .سملكف حمتؿؾ ًمؾؿصاومحة، وحمتؿؾ ًمغػمها ـفوأضمقب قمؿؾت: 
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واًمدًمقؾ إذا شمطرق إًمقف آطمتامل ـ قمغم هذا اًمـحق اعمذيمقرـ 

 ط سمف آؾمتدٓل.ؼَ ؾَم 

ادة سمـ اًمصامت ريض بَ رام زوضمة قمُ اؾمتدًمقا سملن أم طَم  -ثاكًقا

 ػكم رأس اًمرؾمقل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.يماكت شمَ  -اهلل قمـف

 هذا سملضمقسمة أكا ٓ أرضاها ذم احلؼقؼة. ـوأضمقب قمؿؾت:  

 .أن هذه ظمصقلقة :مـفا

 .أهنا مـ حمارمف ومـفا: 

تصقر مـف ومال شمُ  ،أكف لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ معصقم :ومـفا 

 فقة دماه أضمـبقة.اًمش

 ضقة.رْ ويمؾفا أضمقسمة همػم متقـة وٓ مَ 

 :ىمال قمـف اهلل ريض ماًمؽ سمـ أكساؾمتدًمقا سمام رواه  -ثافًثا

 اهلل لغم اهلل رؾمقل سمقد شملظمذ اعمديـة أهؾ إماء مـ ةمَ إَ  يماكت

 .ؿماءت طمقث سمف ومتـطؾؼ ،وؾمؾؿ قمؾقف

 بؾغ، أو ذم قمؼؾفا قمؾة.ة لغػمة مل شمَ مَ أَ  اسملهن ـفوأضمقب قمؿؾت:  

 هؾ هذه أضمقسمة مؼبقًمة قمـدك؟ ل:ؿا
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 بقل واًمرد.هذه أضمقسمة حمتؿؾة ًمؾؼَ  ؿؾت:

سملكف لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ لاومح اًمـساء  اؾمتدًمقا -رابًعا

 سمحائؾ.

 ثبت.سملن هذا ورد مـ ـمرق مرؾمؾة ٓ شمَ  ـفوأضمقب قمؿؾت:  

أيب سمؽر ، مثؾ: اؾمتدًمقا سمؿصاومحة سمعض اًمصحاسمة -خامًسا

 ديؼ و قمؿر سمـ اخلطاب.اًمص  

 سملكـا مل كؼػ قمغم ؾمـد صماسمت سمذًمؽ. ـفوأضمقب قمؿؾت: 

 ؾام أدفة َمن ؿافوا بجواز مصاؾحة افؽبرة دون افشابة؟ ؿال:

 مل أىمػ َلؿ قمغم دًمقؾ لحقح سيح. ؿؾت:

ح ومغاية ما اؾمتدًمقا سمف أكف لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمان ُيصاومِ 

 اًمـساء اًمعجائز.

 ت ذًمؽ؟بَ هؾ صمَ  ؿال:

 ثبت.ٓ يَ  ؿؾت:

 ر؟هؾ َلؿ دًمقؾ آظَم  ؿال:
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هل سمعقدة قمـ اعمرأة  :كظروا ًمؾػتـة مـ قمدمفا، ومؼاًمقا :ؿؾت

 ك.وىمريبة مـ اًمشاسمة اًمتل شُمشتفَ  ،اًمؽبػمة

 ؾام أدفة َمن ؿافوا بافؽراهة؟ ؿال:

دًمقؾفؿ أكف لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مل يصاومح اًمـساء،  ؿؾت:

 ه هذا إمر.رِ ومؿعـك ذًمؽ أكف يمَ 

هذا  دُّ ة، ومَس ر: أن هذه اعمصاومحة ىمد شمؽقن ومقفا ومتـوإمر أظَم 

 مم، مـ سماب ؾمد اًمذرائع.وْ اًمباب أَ 

َلذه  -ضمزاك اهلل ظمػًما قمغم هذا اًمعرض اًمقاذم اًمشاذم ؿال:

 اعمسلًمة اًمتل يمـا كحسب أهنا حمؾ إمجاع سملم اًمعؾامء.

ا.  وبؼي فدَي شمال مفم جدًّ

 َتَػَضل  بذـره. ؿؾت:

 ما افراجح فديك يف حؽم مصاؾحة ادرأة؟ ؿال:

 دَي جواز مصاؾحة ادرأة بؼقود.ؿؾت: افراجح ف

 ؿال: ما هذه افؼقود؟
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 ؿؾت:

 أن شمؽقن مصاومحة قماسمرة عمجرد اًمتحقة. -أواًل 

 أن شمؽقن اًمػتـة ملمقكة. -ثاكًقا

 أٓ شمؽقن سمشفقة أو سمؾذة. -ثافًثا

شمؾؽ ىمققد ـمقبة وىمقية، وًمؽـ ًمديَّ سمعض آؾمئؾة طمقل  :الؿ

 شمطبقؼ هذه اًمؼققد.

 هبا؟ ْؾ ضَّ ػَ شمَ  ؿؾت:

 إذا دظمؾْت  مسلفة ادصاؾحة دجرد افتحقة هذه معروؾة، :ؿال

 ْت دَّ ًمؾؼدوم ومَ  ؿْت ؾَّ ومَس  ،سمـت ظماًمتل أو سمـت قمؿتل أو ضماريت

 يدها، ضماز زم أن أمد يدي عمجرد اًمتحقة.

 فؽن ـقف كضبط مسلفة أمن افػتـة؟

 مسلًمة أمـ اًمػتـة ضاسمطفا وضمقد اًمـاس اًمثؼات إمـاء. ؿؾت:

 يمقػ ذًمؽ؟ ؿال:
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قمؿتؽ أو قمؿؽ أو  ةا ضماءت سمـت قمؿتؽ ذم طمرضإذ ؿؾت:

ن هذه إؽ ومفـا اًمػتـة ملمقكة، سمحقث تْ ومصاومحَ  ،واًمديؽ

 اعمصاومحة ًمـ دمر إمم رء آظمر.

ع مـ إمـاء اًمثؼات يـػل إذن وضمقد مَجْ  ،هذا طمسـ ؿال:

 ؟اًمػتـة

 ح سمإظمالق احلسـة.صاومِ ـ يُ ـػقفا، مع اؿمتفار مَ يَ  ،كعؿ ؿؾت:

 ظدم افشفوة أو افتؾذذ؟ ؾؽقف كضبط مسلفة ؿال:

 ها ًمـقة يمؾ رضمؾ وامرأة.دُّ رَ وإكام مَ  ،هذه ٓ ضاسمط َلا ؿؾت:

 يمقػ كؽمك مسلًمة ظمطػمة مثؾ هذه ًمؾـقة؟! ؿال:

أن كظر اًمرضمؾ ًمؾؿرأة ضمائز ما مل يؽـ قمغم أٓ شمتػؼ معل  ؿؾت:

 سمشفقة؟

 كعؿ. ؿال:

واًمػرق سملم كظره سمشفقة أو سمغػم ؿمفقة هق اًمـقة، وًمقس  ؿؾت:

 ؼ وكقاهتؿ.ؾْ أن كػتش ذم ضامئر اخلَ ًمـا 

 واهلل. أطمسـَت  ؿال:
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ويف هذا ادؼام يطقب يل أن أكؼل ـالم افشقخ افدـتور  ؿؾت:

  حقث ؿال: -حػظه اهلل -يوشف افؼرضاوي

 جمرد أن اًمروايات هذه مـ اًمؼؾب إًمقف يطؿئـ واًمذي))

 .طمراًما ًمقس اعمالمسة

 قمؾقف اهلل لغم- اًمـبل سملم يمان يمام اخلؾطة أؾمباب ضمدْت وُ  ومنذا

 ومال اجلاكبلم، مـ اًمػتـة مـِت وأُ  ؾقؿ،ؾُم  وأم رامطَم  وأم -وؾمؾؿ

 واًمؼريب ؾمػر، مـ اًمؼادم ثؾيمؿِ  :احلاضمة قمـد سماعمصاومحة سملس

 اسمـة أو اخلال يماسمـة حمارمف، همػم مـ زارشمف، أو ًمف ىمريبة زار إذا

 امرأة أو اًمعؿ امرأة أو ،اًمعؿة اسمـة أو اًمعؿ اسمـة أو اخلاًمة،

 ـمقل سمعد اًمؾؼاء يمان إذا وظمصقًلا ذًمؽ، كحق أو ...اخلال

 .همقاب

 :أمران افبحث هذا ختام يف أؤـده أن بحِ أُ  وافذي

 اًمػتـة، ـمْ وأَ  اًمشفقة قمدم قمـد دمقز إكام اعمصاومحة أن -األول

 اًمشفقة ضمدِت وُ  أو اًمطروملم أطمد قمغم اًمػتـة ظمقػت ومنذا

 .ؿمؽ سمال اعمصاومحة مترُ طَم  ،أطمدمها مـ واًمتؾذذ
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 سملم اًمػتـة وأمـ اًمشفقة قمدم -اًمنمـمان هذان دؼِ ومُ  ًمق سمؾ

 أو اًمرضاع، مـ أظمتف أو قمؿتف أو ظماًمتف مثؾ :وحمارمف اًمرضمؾ

 ًمؽاكت -ذًمؽ همػم أو ...امرأشمف أم أو أسمقف زوضمة أو امرأشمف سمـت

 .طمراًما طمقـئذٍ  اعمصاومحة

 مترُ طَم  أمرد، لبل وسملم اًمرضمؾ سملم اًمنمـمان دؼِ ومُ  ًمق سمؾ

 .أيًضا مصاومحتف

 ظمطًرا أؿمد -اًمـاس سمعض وًمدى اًمبقئات سمعض ذم يمان ورسمام

 .إكثك مـ

 مثؾ احلاضمة، مقضع قمغم اعمصاومحة ذم آىمتصار يـبغل -افثاين

 ظمؾطة سمقـفؿ اًمذيـ وإلفار يمإىمارب اًمسمال ذم ضماء ما

 عًداوسمُ  ًمؾذريعة اؾمدًّ  :ذًمؽ ذم اًمتقؾمع سـحَي  وٓ .ىمقية ولؾة

 قمؾقف اهلل لغم- سماًمـبل ءً واىمتدا سمإطمقط، وأظمًذا اًمشبفة قمـ

. ىمط أضمـبقة امرأة لاومح أكف قمـف ثبتيَ  مل اًمذي -وؾمؾؿ

 أطمدمها يبدأ أٓ -اعمتديـة واعمسؾؿة اعمتديـ ًمؾؿسؾؿ وأومضؾ

 .لاومح لقومح إذا وًمؽـ سماعمصاومحة،
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 أكف شعريَ  أن دون إًمقف حيتاج ـمَ  سمف عؿؾًمقَ  احلؽؿ ىمرركا وإكام

 أمًرا دام ما ،ذًمؽ ػعؾيَ  رآه ـمَ  قمؾقف رـؽِ يُ  وٓ ديـف، ذم طرَّ ومَ 

 ((.أقمؾؿ واهلل، ًمالضمتفاد ىماسماًل 

 هل تؼول بؼول افشقخ افؼرضاوي يف هذا ادؼام؟ ؿال:

 ؿؾت: كعم، أؿول به.

 مع افتـبقه افشديد ظذ بعض األصقاء:

إومضؾ وإؾمؾؿ ًمؾؿسؾؿ واعمسؾؿة قمدم مصاومحة همػم  -أواًل 

 اعمحارم.

 -و إب أو إخ أو همػمهؿيمان اًمزوج أ ، ؾمقاءًمؾقزم -ثاكًقا

 ؿـع اعمرأة أن شمصاومح همػم اعمحارم، وَيؾزمفا اًمطاقمة.أن يَ  

امرأة يدها أٓ يصاومحفا، وًمؾؿرأة إذا  دِت ًمؾرضمؾ إذا مَ  -ثافًثا

د رضمؾ إًمقفا يده أٓ شمصاومحف، سمؾ هذا هق إؾمؾؿ وإومضؾ مَ 

 .وإشمؿ وإيمؿؾ

أسمًدا، وإكام  ـ امتـع قمـ اعمصاومحة سملكف متشددػ مَ قَل وٓ يُ  

 ػ سملكف إومضؾ وإيمؿؾ وإطمقط.قَل يُ 
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حقا سمعضؽؿ لاومِ ) :ٓ كؼقل ًمؾـساء واًمرضمال -رابًعا

، وإكام كؼقل: ًمق أن ؿمخًصا مدت إًمقف امرأة ـ ٓ ؾمقام (اًمبعض

مـ أىمارسمف أو ضمػماكف ـ يدها ذم مـاؾمبة يمعرس أو ىمدوم مـ 

يده  دومؿَ  ،ضمفا أو اؾمتحك مـ ذًمؽرِ د أن حُيْ ومؾؿ ُيرِ  ،ؾمػر

 ومال طمرج قمؾقف ومقام كختاره مـ أىمقال اًمعؾامء. ،ومصاومحفا

قمقف أمام اًمشباب آ يـبغل أن كػتح اًمباب قمغم مٍم -خامًسا

اًمػتـة ذم  ٕن !!(حقا يمقػ ؿمئتؿلاومِ ) :وكؼقل َلؿ ،واًمػتقات

 هذه إقمامر هماًمًبا همػم ملمقكة.

 :ًمؽـ اعمصاومحة أمام إهؾ وإىمارب وذم اعمـاؾمبات

ٓ طمرج ومقفا سماًمؼققد  -وإقمراس وىمدوم اًمغائبيمإقمقاد 

 اعمذيمقرة ؾماسمًؼا.

ر اهلل ًمؽ، وضمزاك قمـا  وقمـ ؽَ ا، ؿَم شمـبقفات ـمقبة ضمدًّ  ؿال:

 اإلؾمالم يمؾ ظمػم.

رب اًمعاعملم، سمؾ ضمزى اهلل اإلؾمالم قمـل  ملم ياآاًمؾفؿ  ؿؾت:

 ظمػًما.
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 ما اًمؽتب اًمتل شمـصح سمؼراءهتا ذم هذه اعمسلًمة؟ ؿال:

 ومتاوى))قخ يقؾمػ اًمؼرضاوي مـ يمتاسمف: ومتقى اًمش ؿؾت:

 .((معاسة

 اعمرأة مصاومحة حتريؿ قمغم اًمنمقمقة إدًمة))ويمتاب: 

 سمـ حمؿد مقؾمك سمـ اًمديـ طمسام /شملًمقػ اًمديمتقر(( إضمـبقة

 .قمػاكة

 /شملًمقػ اًمديمتقر(( دًمة حتريؿ مصاومحة إضمـبقة))أويمتاب: 

 حمؿد أمحد إؾمامقمقؾ اعمؼدم.

 : بفايناًمـ اًمديـ شمؼل اًمشقخويمتب 

 .((اإلؾمالم ذم آضمتامقمل اًمـظام)) -2

 .((اإلؾمالمقة اًمشخصقة)) -2

 .((ؿ ذم اإلؾمالمؽْ ىمقاقمد كظام احلُ )) -3

 ؿ واًمدشمؽ.طمِ ر اهلل ًمؽ، ورَ ؽَ ك اهلل ومقؽ، وؿَم ارَ سمَ  ؿال:

 رب اًمعاعملم، ضمزاك اهلل ظمػًما. ملم ياآاًمؾفؿ  ؿؾت:
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 .سها(ُبي إتَان املسأّ يف ُدِل: )ُح5ض
 ائل افؽريم:يؼول افس

 رها؟سمُ شمقان اًمزوج زوضمتف ذم دُ إؿ ؽْ ما طُم 

 اخَتؾف افعؾامء يف هذه ادسلفة ظذ ؿوفغ: ؿؾت:

  .ٓ جيقز -افؼول األول

 اإلمجاقمات قمغم ذًمؽ. قمقِت وسمف ىمال مجاهػم اًمعؾامء، سمؾ ادُّ 

 هذه اإلمجاقمات؟ ؿْت ؾِ هؾ ؾَم  ؿال:

 ؿ سمؾ هل مـخرمة.ؾَ ْس مل شمَ  ؿؾت:

  .ًمؽجيقز ذ -افؼول افثاين

وسمف ىمال قمبد اهلل سمـ قمؿر، ومقٓه كاومع، وؾمعقد سمـ يسار، 

فمل، واسمـ أيب رَ وؾمعقد سمـ اعمسقب، وحمؿد سمـ يمعب اًمؼُ 

 ؽة...وهمػمهؿ.قْ ُمؾَ 

وهق ىمقل قمـ ماًمؽ، وىمقل قمـ اًمشاومعل، وىمقل اسمـ 

 اعماضمشقن مـ اعماًمؽقة.
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قمؿدة ))(. و3/93) ((شمػسػم اًمؼرـمبل))اكظر: 

 (.28/227)((اًمؼاري

 ا شبب اختالؾفم؟ؿال: وم

 ؿؾت: شبب اختالؾفم ـ ؾقام يظفر يل وافعؾم ظـد اهلل ـ

ؿ أيات اًمقاردة ذم اعمسلًمة، وذم لحة إطماديث فْ ذم ومَ 

 اًمقاردة ذم اًمباب.

 ما أدفة َمن ؿافوا بتحريم إتقان ادرأة يف ُدُبرها؟ ؿال:

ـة:  ؿؾت: اشتدفوا بافؼرآن وافس 

 ن افؽريم:آافؼر -أواًل 

ـِ  َوَيْسَلًُمقَكَؽ }: قا سمؼقًمف شمعامماؾمتدًم  - 2  ُهقَ  ىُمْؾ  اعمَِْحقضِ  قَم

 [.222: اًمبؼرة] {اعمَِْحقضِ  ذِم  اًمـ َساءَ  وَماقْمَتِزًُمقا َأًذى

 ٕضمؾ احلقض زمـ ذم ءطْ اًمقَ  وشمعامم ؾمبحاكف اهلل مرَّ حَ وم :ؿافوا

 .أذى أقمظؿ ٕكف سماًمتحريؿ أقمظؿ رسمُ اًمدُّ  ومؽان إذى،

ْرنَ  وَمنَِذا}: اممشمع يمذًمؽ اؾمتدًمقا سمؼقًمفو– 2 َـّ  شَمَطفَّ ـْ  وَمْلشُمقُه  ِم

 [.222: اًمبؼرة] {اهلُل َأَمَريُمؿُ  طَمْقُث 
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 قمغم ومدل ؾفا،بُ ىمُ  ذم اعمرأة كمشمَ شمُ  أن وشمعامم ؾمبحاكف اهلل رمَ أَ : ىماًمقا

 .رسمُ اًمدُّ  ذم إشمقاهنا حتريؿ

ـة: -ثاكًقا  افس 

ك امرأة ذم شمَ ـ أَ مَ  أنومقفا  ،اؾمتدًمقا سمجؿؾة مـ إطماديث

عؾف يسؿك ـظر اهلل إًمقف، ومِ ومفق: يماومر، مؾعقن، ٓ يَ  ،هارسمُ دُ 

 .(ًمقـمقة لغرى)

 هذه إطماديث؟ تْت بَ هؾ صمَ  ؿال:

 ثبت ًمديَّ واهلل.ٓ شمَ  ؿؾت:

 قماملِ  -ػ هذه إطماديث اًمقاردة ذم اًمبابعَّ هؾ َض  ؿال:

 معتؼم؟

ك قمـ فَ ـْ أيمثر اًمـؼاد قمغم شمضعقػ يمؾ إطماديث اًمتل شمَ  ؿؾت:

 رها.سمُ شمقان اعمرأة ذم دُ إ

 ـ؟ثؾ مَ مِ  ؿال:
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إمم  -اًمـؼاد اًمؽبار احلديث أئؿة مـ مجاقمةذهب  ؿؾت:

 ،واًمبزار ،كمهْ واًمذُّ  ،يماًمبخاري :شمضعقػ يمؾ ما ورد ذم اًمباب

 وهمػمهؿ. ...ساسمقريقْ اًمـَّ  قمكم وأيب ،ائلَس واًمـَّ 

 أيـ أضمد هذا؟ ؿال:

 .(292/ 8) طمجر ٓسمـ ((اًمباري ومتح))اكظر  ؿؾت:

 (.3/367)(( شمؾخقص احلبػم))و

 مـ أهؾ اًمعؾؿ اإلمجاع ذم هذه اعمسلًمة؟ ؾ أطمدؼَ هؾ كَ  ؿال:

 دقمك سمعض أهؾ اًمعؾؿ اإلمجاع قمغم اًمتحريؿ.اكعؿ،  ؿؾت:

 ت هذا اإلمجاع؟بَ هؾ صمَ  ؿال:

 سمؾ هق إمجاع مـخرم. ؿؾت:

 ر اخلالف ذم هذه اعمسلًمة مـ أهؾ اًمعؾؿ؟يمَ ـ ذَ مَ  ؿال:

 ((.ف اًمػؼفاءاظمتال))ؿمقخ اعمػرسيـ اًمطؼمي ذم يمتاسمف  ؿؾت:

اإلذاف قمغم مذاهب ))واإلمام اسمـ اعمـذر ذم يمتاسمف  

 ((.اًمعؾامء

 ، ((خمتٍم اظمتالف اًمػؼفاء))واإلمام اًمطحاوي ذم يمتاسمف  
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 .(( سمأصمارغمَّ حَ اعمُ ))واإلمام اسمـ طمزم ذم يمتاسمف 

 .((أطمؽام اًمؼرآن))واإلمام اسمـ اًمعريب اعماًمؽل ذم يمتاسمف 

 .((احلاوي اًمؽبػم))يمتاسمف  واإلمام اعماوردي اًمشاومعل ذم

 وهمػمهؿ مـ اًمعؾامء.

 ما أدفة َمن أباحوا إتقان ادرأة يف ُدُبرها؟ ؿال:

ي مرؾوع، اشتدفوا بافؼرآن افؽريم، وبعدم ثبوت َن   ؿؾت:

 وبؼاظدة )األصل يف األصقاء اإلباحة(.

 أما دفقؾفم من افؼرآن افؽريم:

 طَمْرصَمُؽؿْ  وَمْلشُمقا ًَمُؽؿْ  طَمْرٌث  كَِساُؤيُمؿْ }وماؾمتدًمقا سمؼقًمف شمعامم:  -2

 .[223: اًمبؼرة] { ؿِمْئُتؿْ  َأكَّك

 وماًمؽ قمؿر اسمـ قمـ حمؽل وهذا .ؿمئتؿ طمقثمعـاها:  ؿافوا:

 .((شمػسػم اًمطؼمي)). وإن ؿمئت ومراضمع أكس سمـ

 ؟(طمقث ؿمئتؿ)ما معـك ؿال: 

 هذا ىمقل، وهـاك أىمقال أظمرى. .ر أو ذم همػمهسمُ ذم اًمدُّ  ؿؾت:
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: شمعامم سمؼقًمف -معف ـومَ  فملرَ اًمؼُ  يمعب سمـ حمؿد دلاؾمتَ  -2

يْمَرانَ  َأشَمْلشُمقنَ } ـَ  اًمذُّ  ًَمُؽؿْ  ظَمَؾَؼ  َما َوشَمَذُرونَ ( 265) اًْمَعاعملَِمَ  ِم

ـْ  َرسمُُّؽؿْ  : اًمشعراء] {(266) قَماُدونَ  ىَمْقمٌ  َأْكُتؿْ  سَمْؾ  َأْزَواضِمُؽؿْ  ِم

265، 266.] 

 أزواضمؽؿ، مـ ذًمؽ مثؾ ؽميمقنشمَ و :ذًمؽ شمؼدير: افدالفة وجه

 شمريمف ـمِ  قمؾقفؿ قبقمِ  اعمََ  اًمزوضمات مـ ذًمؽ مثؾ حبَ يُ  مل وًمق

 .اًمذيمران مع عؾفوومِ  زوضماهتؿ مـ

َـّ }: شمعامم ىمقًمف سمف اؾمتدًمقا ومما -3  ًمَِباٌس  َوَأْكُتؿْ  ًَمُؽؿْ  ًمَِباٌس  ُه

َـّ  ُ  [.287: اًمبؼرة] {ََل

 قمغم سمف ستؿتعيُ  ،ًمباس مجقعفـ أن قمغم دل :افدالفة وجه

 .قمؿقمف

رها سمُ شمقان اعمرأة ذم دُ إاًمعؾامء ذيمروا مسلًمة  أن سمعض ىمرأُت  ؿال:

 ومام شمقضمقف ذًمؽ؟ ،ذم اًمؽبائر

همٓء لححقا إطماديث اًمقاردة ذم اًمباب، وقمغم  ؿؾت:

 .ؿقا قمغم اعمسلًمة سملهنا يمبػمة مـ اًمؽبائرؽَ هذا إؾماس طَم 
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ػ يمؾ ما ذم اًمباب إئؿة اًمـؼاد، وهؿ ألحاب هذا عَّ وىمد َض  

 اًمشلن يمام هق معؾقم.

 ب أن أكؼل ـالًما فشقخـا افعدوي حػظه اهلل.حِ وأُ  ؿؾت:

 ؿال: ماذا ؿال؟

 ؿؾت: ؿال افشقخ مصطػى بن افعدوي حػظه اهلل:

ذم سمعض أصمار  ،))ذهب قمبد اهلل سمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام

 عف قمغم ذًمؽ مجاقمة.بِ إمم أن ذًمؽ ضمائز، وشمَ  -اًمصحقحة قمـف

اهلل واًمصقاب ـ قمـدي ـ ظمالف ما ذهب إًمقف اسمـ قمؿر ريض 

 قمـفام((.

 اًمشقخ مصطػك طمػظف اهلل هـا ضمـح إمم اًمتحريؿ. ؿال:

أقمؾؿ هذا، ًمؽـ ىمصدي مـ إيراد يمالم ومضقؾتف أكف  ؿؾت:

ر ظَم ؽؿ قمغم اًمؼقل أومل حَي  ،اخلالف ذم اعمسلًمة َت بَ صمْ أَ 

ا وىمد ىمال سمف ؾمقدكا قمبد اهلل سمـ سماًمشذوذ، ويمقػ يؽقن ؿماذًّ 

 ؟!قمؿر ريض اهلل قمـفام

 ًمشقخ هذا اًمؽالم؟أيـ ىمال ا ؿال:
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لػحة  ((أطمؽام اًمـؽاح واًمزوماف))اكظر يمتاب  ؿؾت:

 .(م2222)ؾمـة  ،دار اسمـ رضمب /( ط246)

 اعمجؾد اًمثاًمث. ((ضمامع أطمؽام اًمـساء))واكظر أيًضا 

 ما افراجح فديك؟ ؿال:

 ؿؾت: افراجح فدَي جواز إتقان ادرأة يف ُدُبرها بؼقود:

 ها.ؼمرضاها، وٓ حيؼ ًمؾزوج أن جُي  -أواًل 

 طَمُرَم ذًمؽ. ترها، ومنن شمرضرسمُ أٓ شمترضر سمذًمؽ ذم دُ  -ثاكًقا

م اعمرأة مـ اًمتؿتع رَ ر، ومُتحْ سمُ أٓ يؽقن يمؾ اجلامع ذم اًمدُّ  -ثافًثا

 ب.ؼارِ د اًمرضمؾ ويُ سد  إلكم اًمذي هق حمؾ اًمقًمد، وإكام يُ 

ر، هؾ حيقز ًمؾرضمؾ حلس ومرج امرأشمف اًمٌمء سماًمٌمء ُيذيمَ  ؿال:

وهؾ جيقز ًمؾؿرأة مص قمضق زوضمفا  ؟ارها ومص صمدهيسمُ ودُ 

 وذب مـقف؟

 يمؾ هذا ضمائز سمؼقديـ: ؿؾت:

 رضا اًمطروملم.  -األول

 قمدم طمصقل اًمرضر. -افثاين 
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ما أؾضل ادراجع افتي كرجع  إفقفا ظـد مطافعة هذه  ؿال:

 ادسلفة؟

 ؿؾت: هـاك مراجع ـثرة، مـفا:

 اًمػؼف ذم اإلمجاع مقؾمققمة))اعمجؾد اًمثاًمث مـ  -2

 .((ملاإلؾمال

 ٓسمـ اًمعريب. اًمؼرآن أطمؽام -2

 اص. صَّ أطمؽام اًمؼرآن ًمؾجَ  -3

 شمػسػم اسمـ يمثػم. -4  

  مـ اعمصادر اًمتل حتدصمت قمـ اعمسلًمة. ػموهمػمها اًمؽثػم واًمؽث

 واًمدشمؽ.اهلل ؿ طمِ ر اهلل ًمؽ، ورَ ؽَ ك اهلل ومقؽ، وؿَم ارَ سمَ  ؿال:

 رب اًمعاعملم، ضمزاك اهلل ظمػًما. ملم ياآاًمؾفؿ  ؿؾت:
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 )هن ادتنْ حتت أقداً األووات(؟ :6ض
 يؼول افسائل افؽريم:

َت  اجْلَـَّةُ ))ما صحة حديث:  َفاِت  َأىْمَدامِ  حَتْ ُمَّ ْٕ  ؟((ا

 .اسمـ قمباسو أكسوي مـ طمديث رُ  ؿؾت:

 ا.ويمالمها ضعقػ ضمدًّ 

 ما آومة طمديث أكس سمـ ماًمؽ؟ ؿال:

 قمـ ار،سمَّ إَ  اًمـرض أيب قمـ اعمفاضمر، سمـ مـصقريف وير ؿؾت:

 ماًمؽ ريض اهلل قمـف. سمـ أكس

 :احلاومظ ـماهر سمـ حمؿد اًمػضؾ سمقأ ىمال)) ؿال افزرـق:

 .رـؽَ مُ  واحلديث ،ومانرَ عْ يُ  ٓ ومـصقر اًمـرض سمقوأ 

 ((.ػفعَّ وَض  ،قمباس اسمـ طمديث مـ ايًض أ رهيمَ وذَ  

 :(هـ9277): توَّف ادُ ، افشاؾعي احلوت افرمحن ظبد أبوؿال 

 .((ؾهِ ذُ  ومؼد سؾؿعم اهزَ قمَ  ـمَ و ر،ـؽَ مُ  ومفق ،جمفقٓن ومقف))

 وما آومة طمديث اسمـ قمباس؟ ؿال:

 .اعمؼدد ـماهر أسمق ،قمطاء سمـ حمؿد سمـ مقؾمكومقف  ؿؾت:
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 ما طماًمف؟ ؿال:

 مؽموك احلديث. ؿؾت:

 ر.آظَم  صماسمت ذم طمديٍث  كًمؽـ اعمعـ ؿال:

 ما هذا احلديث؟ ؿؾت:

ـِ  ُمَعاِوَيةَ  طَمِديُث  ؿال: ةَ  سْم ، ضَمامِهَ َؾِؿل   اًمـَّبِلَّ  َأشَمْقُت  :ىَماَل  اًمسُّ

َفادَ  َأسْمَتِغل ضِمْئُت : وَمُؼْؾُت  َوؾَمؾََّؿ، قَمَؾْقفِ  اهلُل َلغمَّ   .اهللِ ًمَِقضْمفِ  اجْلِ

 وَمَثؿَّ  اًْمَزْمَفا)): ىَماَل  .َكَعؿْ : ىُمْؾُت  ((َواًمَِدشُمَؽ؟ َأطَمقَّةٌ )): وَمَؼاَل 

  .((اجْلَـَّةُ 

 هذا طمديث ضعقػ يمذًمؽ. ؿؾت:

 سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ هللا قمبد سمـ ـمؾحة سمـ حمؿد ؾػ ومقف قمغماظمتُ 

 .ةيمثػم تاظمتالوما -سمؽر أيب

 ؿال: أود معرؾة هذه االختالؾات.

 صفا اإلمام افدارؿطـي ؾؼال يف ))ِظؾؾه((:خلََ  ؿؾت:

 سمؽر، أيب سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ اهلل قمبد سمـ ـمؾحة سمـ حمؿد يرويف

 :قمـف ؾػواظمتُ 
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 ومرواه إؾمحاق، اسمـ قمـ ؾػواظمتُ  .قمـف إؾمحاق سمـ حمؿد ومرواه

 سمـ حمؿد قمـ إؾمحاق، اسمـ قمـ واعمحاريب، ؾمؾؿة ـسم حمؿد

 قمؾقف اهلل لغم اًمـبل أشمك أكف ضمامهة، سمـ معاوية قمـ ـمؾحة،

 .وؾمؾؿ

 ـمؾحة، سمـ حمؿد قمـ إؾمحاق، اسمـ قمـ: ػْم ؽَ سمُ  سمـ يقكس وىمال

 .ضمامهة سمـ معاوية قمـ أسمقف، قمـ

 سمـ ـمؾحة اسمـ قمـ ري،هْ اًمزُّ  قمـ إؾمحاق، اسمـ قمـ: قمبدة وىمال

 ذيمر ذم :مقضعلم ذم ؿهِ ومقَ  .ؿلؾَ اًمسُّ  اويةمع قمـ اهلل، بقدقمُ 

 .اهلل بقدقمُ  اسمـ :ىمقًمف وذم .ريهْ اًمزُّ  طمديث مـ وًمقس ري،هْ اًمزُّ 

ِ  سمـ نمسمِ  ورواه  سمـ حمؿد قمـ ا،قمؾقًّ  هامَّ ؾَم  ًمف، ؿمقخ قمـ ،ّي اًمرسَّ

 .أسمقف قمـ ضمامهة، سمـ عمعاوية اسمـ قمـ أسمقف، قمـ ـمؾحة،

 معاوية قمـ ف،أسمق قمـ ـمؾحة، سمـ حمؿد قمـ ج،يْ رَ ضُم  اسمـ ورواه

 .وؾمؾؿ قمؾقف اهلل لغم اًمـبل إمم ضماء ضمامهة أن ،ضمامهة سمـ

 .سماًمصقاب أؿمبف جيْ رَ ضُم  اسمـ وىمقل جلامهة، احلديث ؾعَ وضَم 
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 قمـ اًمؾمًممي، يقكس سمـ هشام قمـ جكم،اًمعِ  بقدٌ قمُ  سمف ثدَّ وطَم  

 ؿل،ؾَ اًمسُّ  معاوية قمـ أسمقف، قمـ قمروة، سمـ هشام قمـ حاريب،اعمُ 

 ،هق ومقف ؿهِ ووَ  احلديث، هبذا ،وؾمؾؿ قمؾقف اهلل لغم اًمـبل قمـ

 .سمف صمفدَّ طَم  هشام أو

 قمـ إؾمحاق، اسمـ قمـ اعمحاريب، قمـ هشام، قمـ همػمه ورواه

 أؿمبف وهق ؿل،ؾَ اًمسُّ  معاوية قمـ ـمؾحة، سمـ حمؿد

 .((سماًمصقاب

 :((افعؾل))ؿال ابن أيب حاتم يف  ؿؾت:

 قمـ ؾمؾقامن، سمـ دةبْ قمَ  رواه طمديث قمـ قمةرْ زُ  أسمق ؾئِ وؾُم ))

 اهلل، دقْ بَ قمُ  سمـ ـمؾحة اسمـ قمـ ري،هْ اًمزُّ  قمـ إؾمحاق، سمـ حمؿد

 اهلل رؾمقل ضمئُت : ىمال - ؾقؿؾُم  سمـل مـ رضمؾ - معاوية قمـ

: لاًمـب ؼالوم .معؽ واًمغزو اجلفاد أردُت  اهلل، رؾمقل يا: ومؼؾت

 ((.ضمؾقفارِ  اًمزم)): ىمال .كعؿ: ىمؾت ((أمؽ؟ أطمقةٌ ))

 .احلديث هذا ذم دةبْ قمَ  ؿهِ وَ : قمةرْ زُ  أسمق ومؼال
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 قمـ: ومؼال ؾمؾقامن، سمـ اًمرطمقؿ قمبد اأيًض  احلديثا هذ ىوَ رَ  

 معاوية سمـ ـمؾحة أسمقف قمـ ـمؾحة، سمـ حمؿد قمـ إؾمحاق، اسمـ

 ....(لاًمـب أشمقُت ): ىمال ،ؿلؾَ اًمسُّ 

 ـمؾحة سمـ حمؿد قمـ إؾمحاق، اسمـ قمـ ؾمؾؿة، سمـ حمؿد ورواه

 معاوية قمـ ـمؾحة، أسمقف قمـ ديؼ،اًمص   سمؽر أيب سمـ اهلل قمبد اسمـ

 ....(اهلل رؾمقل ضمئُت ): ىمال ؿل:ؾَ اًمسُّ  ضمامهة سمـ

 .هذا ؾمؾؿة سمـ حمؿد طمديث: اًمصحقح: قمةرْ زُ  أسمق ىمال

 وًمؽـ ؾمؾؿة، سمـ حمؿد طمديث ،ألح هذا: ومؼال أيب وؾملًمت

 قمـ ، ديؼاًمص   سمؽر أيب سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ ـمؾحة سمـ حمؿد هق

 ضمئُت ): ىمال ؿلؾَ اًمسُّ  ضمامهة سمـ معاوية قمـ ـمؾحة، أسمقف

 .((اهلل رؾمقل

 د هذا افعرض، ما ظؾة احلديث إذن؟بع ؿال:

ع وإما أن   ؿؾت:  إما أن َكسؾك يف هذا احلديث مسؾك اجَلؿ 

 كسؾك مسؾك افسجقح، ويف احلافتغ احلديث ضعقف.

 ؿال: ـقف ذفك؟
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ع ؾفو أن كؼول: ؿؾت:  أما مسؾك اجَلؿ 

 ؾػ قمؾقف:واظمتُ  ،ى هذا احلديث حمؿد سمـ ـمؾحةوَ رَ 

 قمـ معاوية. ،ـ ـمؾحةقمـ حمؿد سم ،ومرواه حمؿد سمـ إؾمحاق

 قمـ معاوية. ،قمـ أسمقف ،ج قمـ حمؿد سمـ ـمؾحةيْ رَ ورواه اسمـ ضُم 

 رة هؽذا.ومَ  ،رة هؽذاي مَ وِ ومقؽقن رُ 

 وًمق يمان إمر يمذًمؽ ومفق ضعقػ.

 عماذا؟ ؿال:

حمؿد سمـ ـمؾحة مل ٕن  :أما اًمطريؼ إول ومؿـؼطع ؿؾت:

 سؿع مـ معاوية.يَ 

 ؼ.قصمَّ وهق همػم مُ  ،واًمطريؼ اًمثاين ومقف ـمؾحة

ح؟ ؿال:  وفو شؾؽـا مسؾك افسجقح، ؾلي افروايتغ ُكرجِّ

 ومفق أوصمؼ مـ اسمـ إؾمحاق. ،جيْ رَ ح رواية اسمـ ضُم رضم  كُ  ؿؾت:

 ػ احلديث أيًضا؟عَّ وهؾ ُيَض  ؿال:

 ػ أيًضا.عَّ كعؿ، ُيَض  ؿؾت:

 !عماذا؟ ؿال:



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الرابعمن   

 

79   

 

 ؼ.قصمَّ ـ مل يُ ا زال يدور قمغم مَ ماحلديث  ٕن ؿؾت:

 ـ هق؟مَ  ؿال:

 .سمؽر أيب سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ اهلل بدقم سمـ ـمؾحة ؿؾت:

ع أو افسجقح؟ ؿال: فة اجَلؿ   وما افراجح فديك؟ ِوج 

 وضمفة اًمؽمضمقح. ؿؾت:

 وهل َرَجح هذه افوجفة أحد َؿب ؾك؟ ؿال:

ؿؾت: هذا ال َيؾزم، فؽن من باب افػائدة ؿد رجح هذا احلاؾظ 

 (.92/222ابن حجر يف ))هتذيب افتفذيب(( )

 أريد كص ـالمه. ؿال:

 ؿؾت: 

 اًمصحبة أن ذًمؽ مـ َص خَّ ؾَ شمَ )) ؿال احلاؾظ ابن حجر:

 ،لقاب قمـف اسمـف معاوية رواية وأن ،اًمسائؾ هق وأكف ،جلامهة

 قمـ روايتف ذم إؾمحاق سمـا وىمقل .مرؾمؾة إظمرى وروايتف

 ٕن :مـف ؿٌ هَ وَ  ...(وؾمؾؿ قمؾقف اهلل لغم اًمـبل أشمقُت ) :معاوية

 .وأشمؼـ إؾمحاق سمـا مـ أطمػظ جيْ رَ ضُم  سمـا
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 ثؾمِ  ضمريج سمـا قمـ روى ىمد إمقي ؾمعقد سمـ حيقك أن قمغم 

 أسمق ذًمؽ ذم فهمؾط قمغم فبَّ كَ  وىمد ،ؿهِ ومقَ  ،إؾمحاق سمـا رواية

 .أقمؾؿ شمعامم واهلل ((اًمصحاسمة معجؿ)) ذم اًمبغقي اًمؼاؾمؿ

 اهلل لغم اًمـبل قمـ روى ضمامهة سمـ معاوية :افعسؽري وؿال 

 أسمقف قمـ هق إكام واحلديث ،مرؾماًل  وأطمسبف ،وؾمؾؿ قمؾقف

 ((.ضمامهة

 هذا احلديث؟ ػعَّ ـ َض مَ ؿال: 

 قمة، واًمدارىمطـل.رْ ؾف يمام ؾمبؼ أسمق طماشمؿ، وأسمق زُ قمَ أَ  ؿؾت:

ػف ساطمة: اَلقثؿل، واًمبقلػمي، واًمسخاوي، عَّ وَض 

 وهمػمهؿ. ...واًمعجؾقين

 ـمؾحة سمـ حمؿد قمغم إؾمـاده ذم ؾػاظمتُ  وؿال ابن حجر:

 .ايمثػمً  ااظمتالومً 

 ادعارصين؟هل َضَعػه أحد من  ؿال:

 كعم، َضَعػه صقخـا مصطػى بن افعدوي. ؿؾت:
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 ؿال: ماذا ؿال ؾضقؾته؟

ػ، ويمذا ومقف عْ ىمال: ـ طمػظف اهلل ـ: ذم ؾمـده َض  ؿؾت:

 اظمتالف.

 ذم أي اًمؽتب ىمال ذًمؽ؟ ؿال:

 ،ٓسمـ اًمؼقؿ ((إقمالم اعمقىمعلم))يمتاب ذم حتؼقؼف  ؿؾت:

 مؽتبة همركاـمة. (،4/622)

 ما اخلالصة من ؾضؾك؟ ؿال:

 ((اجلـة حتت أىمدام إمفات))أن طمديث:  اخلاللة ؿؾت:

 ا.ضعقػ ضمدًّ 

 ر.ضعقػ هق أظَم  ((اجلـة ؿَّ اًمزم رضمؾقفا ومثَ ))وطمديث: 

أن اًمؽالم هـا طمقل اًمعؿؾ قمغم  وُأِحب أن أكبه يف ناية ادـاؿشة

 -ؽـ إمر سمؼم اًمقاًمديـاحلديثل واًمتحؼقؼ اًمعؾؿل، وًم

مـ يمتاب اهلل، ولحقح أمر متػؼ قمؾقف سملدًمة  -ظمالة إم

ـ اًمذي ٓ تقؼَّ وسماإلمجاع اعمُ  ،ـة كبقف لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿؾُم 

 ؽ ومقف مسؾؿ.ُش يَ 
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 ضمزاك اهلل ظمػًما قمغم هذا اًمبقان واًمتقضقح. ؿال:

 وإيايمؿ. ،رب اًمعاعملم ملم ياآاًمؾفؿ  ؿؾت:
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 .األمساء عمٓ القبٌز( ْي كتابِل: )ُح7ض
 يؼول افسائل افػاضل:

إكا هلل وإكا إًمقف )ؽتب قمغم ىمؼمه: كَ  ،سمالدكا إذا مات ًمـا مقتذم 

( قذم سمتاريخ يمذا ويمذاىمؼم اعمرطمقم ومالن سمـ ومالن، شمُ  ،راضمعقن

 ومفؾ هذا ضمائز ذقًما؟

 اًمذي أظمتار مـ أىمقال اًمعؾامء ضمقاز ذًمؽ مطؾًؼا. ؿؾت:

 وما اًمدًمقؾ قمغم اجلقاز؟ ؿال:

 اًمدًمقؾ اًمؼماءة إلؾقة. ؿؾت:

 هذا؟ما معـك  ؿال:

 ،ؿ دًمقؾ قمغم حتريؿ ذًمؽ، واًمـاس حيتاضمقن إًمقفؼُ مل يَ  ؿؾت:

 ومبؼل احلؽؿ قمغم اإلسماطمة.

 ما أؿوال افعؾامء يف هذه ادسلفة؟ ؿال:

أن افعؾامء  -رمحـي اهلل وإياك، ورحم أمي وأمك -ؿؾت: اظؾم

اختؾػوا يف هذه ادسلفة ظذ مجؾة أؿوال، ُيؿؽن حكها يف 

 ثالثة أؿوال:
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 يمتاسمة آؾمؿ قمغم اًمؼؼم طمرام. -افؼول األول

 .ةيمتاسمة  آؾمؿ قمغم اًمؼؼم مؽروه -افؼول افثاين

 .ةيمتاسمة آؾمؿ قمغم اًمؼؼم ضمائز -افؼول افثافث

 ـ ىماًمقا سماًمتحريؿ؟ما أدًمة مَ  ؿال:

اؾمتدًمقا سمجؿؾة أطماديث ومقفا اًمـفل قمـ اًمؽتاسمة قمغم  ؿؾت:

 اًمؼبقر.

 هؾ صمبتت هذه إطماديث؟ ؿال:

 ثبت.ىمؾت: مل شمَ 

ومقف اًمـفل قمـ  ((لحقح مسؾؿ))ًمؽـل أقمرف طمديًثا ذم  ؿال:

 اًمؽتاسمة قمغم اًمؼبقر.

 سمذيمره. ْؾ ػضَّ شمَ  ؿؾت:

 اًمؼؼم، صصَّ جُي  أن وؾمؾؿ قمؾقف اهلل لغم اهلل رؾمقل كهَنَ )) ؿال:

 .((، وأن ُيؽَتب قمؾقفقمؾقف كبـَ يُ  وأن قمؾقف، دؼعَ يُ  وأن

 .هذا طمديث أظمرضمف مسؾؿ يمام شمػضؾَت  ؿؾت:
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، ومفذه اًمزيادة ًمقست ذم (ب قمؾقفوأن ُيؽتَ )ًمؽـ سمدون زيادة: 

 .((لحقح مسؾؿ))

 ؟((لحقح مسؾؿ))ومفؾ صمبتت هذه اًمزيادة ظمارج  ؿال:

 ثبت.مل شمَ  ؿؾت:

 قمـ اًمؽتاسمة قمغم اًمؼبقر؟ كفَ ـْ ت أي طمديث يَ بَ ومفؾ صمَ  ؿال:

 .ومقام قمؾؿُت  ثبتمل يَ  ؿؾت:

 ؟إمم شمضعقػ ما ذم هذا اًمباب مـ قماملِ  ؼَت هؾ ؾُمبِ  ؿال:

 كعؿ. ؿؾت:

 َمن َضَعػه ؿبؾك؟ ؿال:

ث د  حَ اإلمام اسمـ اًمعريب اعماًمؽل رمحف اهلل، واًمشقخ اعمُ  ؿؾت:

ث مصطػك سمـ د  حَ مة اعمُ الَّ مؼبؾ اًمقادقمل، وؿمقخـا اًمعَ 

اًمعدوي طمػظف اهلل، واًمشقخ قمقض سمـ مسعد اًمدمػمي 

 ... وهمػمهؿ.(اجلامع ذم أطمؽام اجلـائز())ػ يمتاب: صـ  مُ 

 ام ابن افعريب.أريد كص ـالم اإلم ؿال:
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  ؿؾت:

 وإن ،إرض قمؿ ىمد رمْ وملَ  قمؾقفا اًمؽتاسمة وأما ؿال ابن افعريب:

 ،لحقح ـمريؼ مـ يؽـ مل عما وًمؽـف ،قمـف ورد ىمد اًمـفل يمان

صمِر ًمئال ًمؾؼؼم اًمتعؾقؿ إٓ ومائدة ًمف وًمقس ،ومقف اًمـاس حامَ َس شمَ   .َيدَّ

 ؟وما دفقل َمن ؿافوا بافؽراهة ؿال:

مـ سماب  :فـفي ظن افؽتابة ظذ افؽراهةمَحَؾوا أحاديث ا ؿؾت:

 آطمتقاط ذم قمدم زظمرومة اًمؼبقر.

تاج إًمقفا دظمؾ ذم اًمزيـة اًمتل ٓ حَي اًمؽتاسمة قمغم اًمؼبقر شمَ  وؿافوا:

 اعمقت.

 هل هـاك جواب ظذ ؿوهلم هذا؟ ؿال:

أن اًمؽتاسمة قمغم اًمؼؼم َلا ومائدة  ؿؾت: اجلواب ظذ هذا افؼول:

وٓ قمالىمة َلا سماًمزيـة وٓ  وهل معرومة لاطمب اًمؼؼم، ،قمظقؿة

 همػمها، وماًمؽراهة هـا ٓ مستـد َلا.

 وما دفقل َمن ؿافوا بجواز ـتابة االشم ظذ افؼز؟ ؿال:

 ؿؾت: هلم مجؾة من االشتدالالت:
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مـ أكف لغم اهلل  ((لحقح مسؾؿ ))اؾمتدًمقا سمام ورد ذم  -أواًل 

 يلذن ؾؾم ألمي أشتغػر أن ريب اشتلذكُت ))قمؾقف وؾمؾؿ ىمال: 

 .((يل نذِ ؾلَ  ؿزها أزور أن واشتلذكته ،يل

ف ىمؼم رَ ومػل هذا  احلديث أكف لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمَ  ؿافوا:

 ؟!اًم ؾَّ إذا مل يؽـ ُمعَ  فعرومأمف سمعد ؾمـقات، ويمقػ يَ 

 ًمؽـ هـاك ومرق سملم شمعؾقؿ اًمؼؼم وسملم اًمؽتاسمة قمؾقف. ؿال:

ة ٓ ومرق، ومتعؾقؿ اًمؼؼم أو اًمؽتاسمة قمؾقف اًمغرض مـف معروم ؿؾت:

 اًمؼؼم.

وؾمؾؿ ٓ يصح ظمؼم قمـ رؾمقل اهلل لغم اهلل قمؾقف  ؿافوا: -ثاكًقا

 ك قمـ اًمؽتاسمة قمغم اًمؼؼم.فَ ـْ يَ 

إلؾ اًمؼماءة إلؾقة اًمتل هل اإلسماطمة، وٓ  ؿافوا: -ثافًثا

كـتؼؾ مـ هذه اإلسماطمة إمم اًمؽراهة أو إمم همػمها إٓ سمؿستـد، 

 وٓ مستـد.

ًمنمق إمم اًمغرب أؾمامئفؿ أئؿة اإلؾمالم مـ ا ؿافوا: -رابًعا

 مؽتقسمة قمغم ىمبقرهؿ.
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 َمن ؿال هذا؟ ؿال:

 ؿؾت: ؿافه اإلمام احلاـم.

 ؿال: أريد كص ـالمه.

 ؿؾت:

 اعمسؾؿلم أئؿة)  ك((:ستدرَ ؿال اإلمام احلاـم ))صاحب ادُ  

 ذظَم أَ  قمؿٌؾ  وهق ىمبقرهؿ، قمغم مؽتقب اًمغرب إمم اًمنمق مـ

 (.اًمسؾػ قمـ اخلؾػ سمف

 ـالمه؟ؾفل ُتُعؼِّب  ؿال:

 ،ـمائاًل  ىمؾُت  ما)) ؾؼال: ،ب اإلمام افذهبي ـالمهؼَ عَ ؿؾت: تَ 

 سمعض أطمدصمف رء هق وإكام ذًمؽ، ؾعَ ومَ  الحاسمقًّ  عؾؿكَ  وٓ

 .((اًمـفل يبؾغفؿ ومل سمعدهؿ، ـومؿَ  اًمتاسمعلم

 هل فك تعؾقق ظذ ـالم اإلمام افذهبي؟ ؿال:

 ؿؾت: كعم، يل تعؾقق يتؾخص يف كؼطتغ:
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ذًمؽ، ويمالم  ىت أكف رأم احلايمؿ ُيثبِ يمالم اإلما -وػاألُ 

م قمغم اًمـاذم: ٕن ًمديف زيادة دَّ ؼَ ت مُ بِ ثْ ـػل، واعمُ اإلمام اًمذهبل يَ 

 قمؾؿ ًمقست قمـد اًمـاذم.

ت وىمقل اًمـاذم بِ ثْ ىمقل اعمُ  -ًمق اومؽمضـا شمساىمط اًمؼقًملم -افثاكقة

تعؼب ومقف اإلمام ب أن يَ تعؼ  عمُ  ،رسمؼل أمر آظَم  -ذم هذه اًمؼضقة

 ىمقًمف: )مل يبؾغفؿ اًمـفل(!! وهق ،اًمذهبل

ل هذا يا إمام، ويمؾ ما ذم اًمباب أي هَنْ  فؼائل أن يؼول: ؿؾت:

 ثبت؟!ٓ يَ 

ضقا رَ قمْ وملَ  ،ثبت ًمدهيؿغفؿ اًمـفل ًمؽـف مل يَ ؾَ سمَ  وآلَخر أن يؼول:

 قمـف ومل يؼقًمقا سمف.

ضمزاك اهلل ظمػًما، قمغم هذا اًمعرض اعمقضمز، ومام اًمراضمح  ؿال:

 ًمديؽ ذم هذه اعمسلًمة؟

هق اجلقاز اعمطؾؼ سمدون  اًمذي أرضمحف ذم هذه اعمسلًمة :ؿؾت

 شمردد أو ؿمؽ.

 ؟(قذم إمم رمحة اهللشمُ وهؾ جيقز أن كؽتب هذه اًمصقغة: ) ؿال:
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 اًمظـ سماهلل. ـْس ٓ طمرج: ٕهنا مـ سماب طُم  ؿؾت:

يمؾ ظمػم، وزادك قمؾاًم، ورطمؿ أمؽ رمحة اهلل ضمزاك  ؿال:

 واؾمعة.

 أمفات اعمسؾؿلم.ملم، رطمؿ اهلل أمل وأمؽ وآاًمؾفؿ  ؿؾت:
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 .(املٌسَقًٓ الػناء مساع يِلُح: )8ض
 يؼول افسائل افؽريم:

 ؟اعمقؾمقؼكاًمغـاء و ؿ ؾمامعؽْ ما طُم 

 :ؿسؿغؿؾت: هذه ادسلفة تـؼسم إػ 

 اًمغـاء اًمذي هق قمبارة قمـ يمؾامت. -افؼسم األول

 اعمقؾمقؼك. -افؼسم افثاين

ـ وىمبقحف َس ـف طَم َس عر: طَم ومفق يمالم أؿمبف سماًمش   أما افغـاء:

 ىمبقح، طمالًمف طمالل، وطمرام طمرام.

 ومال طمرج ومقف. ،ومؿتك اؿمتؿؾ اًمغـاء قمغم يمؾامت مباطمة طمسـة

 ومفق ىمبقح وممـقع. ،ومتك اؿمتؿؾ قمغم يمؾامت ظمبقثة ؾمقئة سمذيئة

 أما مسلفة ادوشقؼى، ؾؼد اخَتؾف افعؾامء ؾقفا ظذ ؿوفغ:

 اعمقؾمقؼك حمرمة.  -افؼول األول

ذم ذًمؽ  قمقْت دُّ اًػا، سمؾ ؾَ ًػا وظَم ؾَ ًمعؾامء ؾَم وسمف ىمال مجاهػم ا

 اإلمجاقمات.

 هذه اإلمجاقمات؟ ؿْت ؾِ هؾ ؾَم  ؿال:
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 سمؾ هل مـخرمة. ؿؾت:

 .اعمقؾمقؼك مباطمة -افؼول افثاين

حمؿد سمـ  اإلمام أيب وبه ؿال ظدد ـبر من أهل افعؾم، مثل: 

 أمحد سمـ قمكم سمـ ـماهر سمـ حمؿد اًمػضؾ أيبواإلمام  .طمزم

واإلمام اسمـ  (.اًمؼقرساين اسمــ)سم اعمعروف ين،اًمشقبا اعمؼدد

 اًمعريب اعماًمؽل ...وهمػمهؿ.

حمؿد  اًمديمتقر يقؾمػ اًمؼرضاوي، واًمشقخ ومن ادعارصين:

 اًمنميػ طماشمؿ سمـ قمارف اًمعقين. /اًمغزازم، واًمديمتقر

 وهمػمهؿ. ودار اإلومتاء اعمٍمية...

 ما أدفة مجاهر افعؾامء ظذ حتريم ادوشقؼى؟ ؿال:

 ـة، واآلثار، واإلمجاع ادزظوم.وا بافؼرآن، وافس  ؿؾت: اشتدف

 ؾاشتدفوا بام يع: أما افؼرآن افؽريم

ـَ  }سمؼقًمف شمعامم: -2 ـْ  اًمـَّاسِ  َوِم ي َم  احْلَِديِث  ََلْقَ  َيْشؽَمِ

ـْ  ًمُِقِضؾَّ   ُأوًَمِئَؽ  ُهُزًوا َوَيتَِّخَذَها قِمْؾؿٍ  سمَِغػْمِ  هللِا ؾَمبِقؾِ  قَم

 .[6: امنًمؼ] {ُمِفلمٌ  قَمَذاٌب  ََلُؿْ 
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 َلق احلديث هق اًمغـاء. ؿافوا:

 ظذ مجؾة احلديث بؾفو ادرادبلنم اختؾػوا يف   وأجقب ظؾقفم:

 .أؿوال

 :أؿوال أربعة احلديث بؾفو ادراد ويف ؿال اإلمام ابن اجلوزي:

 ،اًمغـاء هق): يؼقل مسعقد اسمـ يمان .اًمغـاء أكف -أحدها 

  .مرات صمالث ُيرد دها (هق ٓإ فًمإ ٓ واًمذي

 وقمؽرمة، ،ػْم بَ ضُم  سمـ وؾمعقد وجماهد، قمباس، اسمـ ىمال وهبذا

 . وىمتادة

 . اًمطبؾ: اًمؾفق: ىمال جماهد، قمـ جقحكَ  أيب اسمـ ىوَ ورَ 

 ثؾمِ  وقمـف احلسـ، ىماًمف .شمعامم اهلل قمـ أَلك ما أكف -وافثاين

 . إول اًمؼقل

ك أكف -وافثافث  . اًمضحاك ىماًمف .اًمنم 

 .قمطاء ىماًمف .اًمباـمؾ -وافرابع
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 قمغم ومرض أكف اًمغـاء، ومؽقػ اجلقاب؟ ل:ؿا

اجلقاب أكف اًمغـاء اًمذي يؽقن ؾمبًبا ًمؾصد قمـ ؾمبقؾ  ؿؾت:

 اهلل.

ـِ  َواؾْمَتْػِززْ }ويمذًمؽ اؾمتدًمقا سمؼقًمف شمعامم: -2  اؾْمَتَطْعَت  َم

 .[64: اإلرساء] { سمَِصْقشمَِؽ  ِمـُْفؿْ 

 اًمصقت ذم أية هق لقت اعمزمار. ؿافوا:

 : غؿوف بصوته دادرا يفوأجقب ظؾقفم: بلن 

 . قمباس اسمـ ىماًمف .اهلل معصقة ممإ دقما داعٍ  يمؾ أكف -أحدمها

 .جماهد ىماًمف .واعمزامػم اًمغـاء أكف -وافثاين

ـَ }ويمذًمؽ اؾمتدًمقا سمؼقًمف شمعامم:  -3 ِذي ورَ  َيْشَفُدونَ  َٓ  َواًمَّ  اًمزُّ

وا َوإَِذا وا سمِاًمؾَّْغقِ  َمرُّ  .[72: اًمػرىمان] {يِمَراًما َمرُّ

 اًمغـاء. ر هقاًمزو ؿافوا:
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افزور يف اآلية ظذ بوأجقب ظؾقفم: بلنم اختؾػوا يف ادراد 

 أؿوال.

َفُدونَ  ال َواَفِذينَ }: تعاػ ؿوفهؿال اإلمام ابن اجلوزي:   َيش 

ورَ    :أؿوال ثامكقة ؾقه {افز 

ور نأ قمباس اسمـ قمـ اًمضحاك ىوَ رَ  .ـؿاًمص أكف -أحدها  اًمزُّ

 . ًمؾؿنميملم يمان لـؿ

 ىوَ ورَ  .ومؽحقل احلـػقة، اسمـ دحمؿ ىماًمف .اًمغـاء أكف -وافثاين

 .اًمغـاء سؿعقنيَ  ٓ: ىمال جماهد قمـ ًمقث

ك -وافثافث   . ماًمؽ وأسمق اًمضحاك، ىماًمف .اًمنم 

 . قمؽرمة ىماًمف .اجلاهؾقة ذم َلؿ يمان ٌب عِ ًمَ  -وافرابع

 . جيْ رَ ضُم  واسمـ ىمتادة، ىماًمف .اًمؽذب -واخلامس

 . ـمؾحة يبأ سمـ قمكم ىماًمف .اًمزور ؿمفادة -وافسادس

 . أكس سمـ سمقعاًمر ىماًمف .اعمنميملم أقمقاد -وافسابع

 .ىمقس سمـ قمؿرو ىماًمف .اخلـا أكف -وافثامن
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ـة: -ثاكًقا  افس 

 رَ احلِ  ستحؾقنيَ  أىمقام أمتل مـ َـّ ؽقكَ ًمقَ ))طمديث: -2

 ؿ،ؾَ قمَ  ِب ـْ ضَم  إمم أىمقام َـّ ـزًمَ وًمقَ  واعمعازف، واخلؿر واحلرير،

 حلاضمة - اًمػؼػم يعـل - يلشمقفؿ َلؿ، سمسارطمة قمؾقفؿ يروح

 ويؿسخ ؿ،ؾَ اًمعَ  ويضع اهلل، تفؿبق  ومقُ  .اهمدً  إًمقـا ارضمع: ومقؼقًمقن

 .((اًمؼقامة يقم إمم وظمـازير ىمردة آظمريـ

 سملكف طمديث ضعقػ. أضمقب قمؾقف

 ما آومتف؟ ؿال:

 اًمِؽاَليب ىمقس سمـ قمطقةومقف:  ؿؾت:

 .ُمعتؼَم  ِمـ ُيقصمَّؼ مل: وملىمقل ومقف، اًمؼقل أخلص أن يؿؽــلو

 ع.تاسمَ ًمؽـف مُ  ؿال:

 يمؾفا متاسمعات ضعقػة ٓ شمؼقم هبا احلجة. ؿؾت:

 أال يتؼوى احلديث بؿجؿوع افطرق؟ ؿال:

 ٓ يتؼقى، سمؾ هق سماٍق ذم طمقز اًمضعػ. ؿؾت:
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 اًمدكقا ذم مؾعقكان لقشمان))طمديث أكس مرومققًما: -2

 .((مصقبة قمـد وركة ،ؿةعك قمـد مزمار: وأظمرة

 ثبت.وأضمقب قمؾقف سملكف ضعقػ ٓ يَ 

 ما آومتف؟ ل:ؿا

ىماًمف  .ر احلديثـؽَ ، وهق مُ نمسمِ  سمـ بقبؿَم ومقف:  ؿؾت:

 اًمبخاري.

 وي مـ طمديث اسمـ قمباس، ومام آومتف؟ًمؽـف رُ  ؿال:

 وهق يمذاب. ،اًمقشؽري اًمطحان زياد سمـ حمؿدومقف  ؿؾت:

ْزر واعمِ  واعمقرس، اخلؿر أمتل قمغم مرَّ طَم  اهلل إن))طمديث:  -3

 .((قشمراًم لالة وزادين، ُؽقسَمة واًمِؼـ لمًموا

 يمؾ ـمرىمف ضعقػة. ؿؾت:

 قمـد لقت: وماضمريـ أمحؼلم لقشملم قمـ قُت هُنِ ))طمديث: -4

 .((ؿمقطان وركة ضمققب، وؿمؼ وضمقه شَخْ  مصقبة،

 ضعقػ. ؿؾت:

 ما آومتف؟ ؿال:
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 وهق ضعقػ. ،ًمقغم أيب سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ حمؿدومقف:  ؿؾت:

 واعمقرس اخلؿر - مرَّ طَم  :أو – قمكمَّ  مرَّ طَم  اهلل إن))طمديث: -5

 .((طمرام رؽِ ْس مُ  ؾُّ ويمُ  ة،قسمَ واًمؽُ 

 هق ضعقػ مـ يمؾ ـمرىمف.ؿؾت: 

 .((اًمشقطان مزامػم اجلرس))طمديث: -6

ًمؽـف ٓ يػقد حتريؿ ف(( لحقح))هذا أظمرضمف مسؾؿ ذم ؿؾت: 

 اعمقؾمقؼك.

 ومامذا يػقد إذن؟ ؿال:

سمللقات كاىمقس  ايػقد يمراهة إضمراس ٕن ومقفا ؿمبفً  ؿؾت:

 اًمـصارى ذم يمـائسفؿ.

 .((ضمرس ومقفا رومؼة اعمالئؽة صحبشمَ  ٓ))طمديث: -7

 هذا إن صمبت ومفق يماحلديث اًمساسمؼ. ؿؾت:

 ((ومسخ وىمذف ظمسػ إمة هذه ذم يؽقن))طمديث:  -8

 ،اعمعازف فرتفمَ  إذا)): ىمال ذاك؟ ومتك اهلل، رؾمقل يا: ىماًمقا

 .((اخلؿقر تسموُذ  ،انقَ اًمؼِ  رتثُ ويمَ 
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 هذا ٓ يصح مـ مجقع ـمرىمف اعمروية. ؿؾت:

ار اومع، قمـ اسمـ قمؿر أكف يمان إذا ؾمؿع لقت اًمزمَّ كروى  -9

ل قمـ اًمطريؼ، ويؼقل: يمان دَ وضع إلبعقف ذم أذكقف، وقمَ 

 رؾمقل اهلل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يصـع هؽذا.

 هذا طمديث ضعقػ ٓ يصح. ؿؾت:

 أسمق داود قمؼب إظمراضمف: هذا طمديث مـؽر. ىمال

 اآلثار: -ثافًثا

ـِ  -2 ـِ  قَم ـَ }: َوضَمؾَّ  قَمزَّ  ىَمْقًمِفِ  ذِم  قَمبَّاٍس، اسْم  اًمـَّاسِ  َوِم

ـْ  ي َم  اًْمِغـَاءُ : ىَماَل  ،[ 6: ًمؼامن] {احْلَِديِث  ََلْقَ  َيْشؽَمِ

 .َوَأؿْمَباُهفُ 

 ت هذا؟بَ هؾ صمَ ؿال:       

 ًمؼائؾ أن يصححف سمؿجؿقع ـمرىمف. ؿؾت:    

 اًمغـاء،)): ومؼال قمـفا ؾئِ ؾُم  أكف مسعقد، سمـ اهلل قمبد قمـ -2

 صمالث مرات.يرددها  ((هق إٓ إًمف ٓ واًمذي

 هق ضعقػ. ؿؾت:
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 ما آومتف؟ ؿال:

 وهق ضعقػ. ،يرؽْ اًمبَ  اًمصفباء أسمق بقْ فَ ُل ومقف:  ؿؾت:

 اًمؽقذم، إضمدع سمـ مرسوقصمؿ أيـ ألحاب اسمـ مسعقد ـ 

 ؾاميناًمسَّ  قمؿرو سمـ بقدةوقمَ  اًمؽقذم، علخَ اًمـَّ  ىمقس سمـ وقمؾؼؿة

 اًمؽقذم، إؾمدي ؾمؾؿة سمـ ؿمؼقؼ وائؾ وأسمق اًمؽقذم،

 احلارث سمـ يحوُذ  اًمؽقذم، علخَ اًمـَّ  يديز سمـ وإؾمقد

 ـ مـ هذا إصمر؟! بقؾطْم ُذَ  سمـ وقمؿرو اًمؽقذم، اًمؼايض

ـَ }: ىمقًمف ذم ضماسمر قمـ -3 ـْ  اًمـَّاسِ  َوِم ى َم  {احلَِديِث  ََلْقَ  َيْشؽَمِ

 .ًمف وآؾمتامع اًمغـاء هق: ىمال

 ت ذًمؽ؟بَ هؾ صمَ ؿال: 

 ثبت.ٓ يَ  ؿؾت:

 ما آومتف؟ ؿال:

 .ضماسمر قمـ أسمقف، قمـ ،فَمْبَقان أيب سمـ ىماسمقسيرويف  ؿؾت:

 ؟وىماسمقس ضعقػ، وٓ كدري هؾ ؾمؿع أسمقه مـ ضماسمر أم ٓ
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 :ًمعائشة ومؼقؾ ،َـّ تِ ظُم  قمائشة أظمل سمـات أن قمؾؼؿة أم قمـ -4

 دّي قمَ  إمم وملرؾمؾْت . سمغم: ىماًمت يؾفقفـ؟ ـمَ  َلـ كدقمق أٓ

 رأؾمف وحيرك يتغـك ومرأشمف اًمبقت ذم قمائشة ومؿرت وملشماهـ

 .ضمقهرِ ظْم أَ  ،ؿمقطان ،أف  : ومؼاًمت. يمثػم عرؿم ذا ويمان ،اـمرسمً 

 ما آومتف؟ ؿال:

، قمؾؼؿة أيب سمـ قمؾؼؿة واًمدة قمؾؼؿة أم رضماكة،مَ ومقف  ؿؾت:

 وهل جمفقًمة اًمعلم.

 اإلمجاع ظذ حتريم ادوشقؼى، َكَؼؾه مجاظة، مـفم: -رابًعا

 .(هـ643) اعمتقرم، اًمصالح سماسمـ اعمعروف ،اًمديـ شمؼل -2

 إرسمعة، إئؿة) ومؼال: (هـ728) اعمتقرم، واسمـ شمقؿقة -2

 (.اعمعازف حتريؿ قمغم متػؼقن ومنهنؿ

ؾف قمـ ؼَ ، وكَ (هـ974) اعمتقرم، اسمـ طمجر اَلقتؿل -4، 3

 هـ(.672)اعمتقرم ، اًمؼرـمبل
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ـة وأصمار واًمسُّ  مـ اًمؽتاب اشمؾؽ أدًمة ـمقبة ضمدًّ  ؿال:

قمغم حتريؿ اًمغـاء واعمقؾمقؼك، إذن اعمسلًمة مـتفقة يا  -واإلمجاع

 .ؿمقخ

ؾع قمغم اًمرأي اًمثاين، طَّ شمَ أن مم إقمؾقؽ أن شمتحغم سماًمصؼم  ؿؾت:

 ؽؿ.أدًمة اجلؿفقر، صمؿ سمعد ذًمؽ حَت  ـويمقػ أضماسمقا قم

 َتػَضل  ظَع بذـر أدفة َمن ؿافوا بنباحة ادوشقؼى. ؿال:

ـة، واشتدالالت أخرى.  ؿؾت: هلم أدفة من افؼرآن وافس 

 افؼرآن افؽريم:  -أواًل 

 {َيَشاءُ  َما اخْلَْؾِؼ  ذِم  َيِزيدُ  }شمعامم: اؾمتدًمقا سمؼقًمف  -2

 .[2: وماـمر] 

 .جيْ رَ ضُم  واسمـ ريهْ اًمزُّ  ىماًمف .اًمصقت ـطُمْس هق  ؿافوا:
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ا}واؾمتدًمقا سمؼقًمف شمعامم:  -2 ـَ  وَمَلمَّ ِذي  َوقَمِؿُؾقا آَمـُقا اًمَّ

احِلَاِت  ونَ  َرْوَضةٍ  ذِم  وَمُفؿْ  اًمصَّ  .[25: اًمروم] { حُيْؼَمُ

ة ؿافوا:  ذم امعاًمس: ؼماحلو .ةـَس طَم  َكْغَؿة يمؾ: اًمؾغة ذم واحلؼَْمَ

دْت  إٓ ؿمجرة َؼ بْ شمَ  مل اًمسامع، ذم اجلـة أهؾ ذظَم أَ  اومنذ ة،اجلـ  .ورَّ

 . يمثػم أيب سمـ حيقك ىماًمف

 مزامػم :ومؼال أطمسـ؟ إلقات أيُّ : معاذ سمـ حيقك ؾئِ وؾُم 

 ذم ،متجقد رياض ذم حتؿقد، سملحلان ىُمدس، مؼالػم ذم ُأكس،

 .ُمْؼَتِدر َمِؾقٍؽ  قمـد قِلدْ  َمْؼَعد

 ٓسمـ اجلقزي. ((ػمِس زاد اعمَ ))اكظر: 

ـْ  ىُمْؾ } :شمعامم سمؼقًمف اؾمتدًمقا -3 مَ  َم تِل اهللَِّ ِزيـَةَ  طَمرَّ  َأظْمَرَج  اًمَّ

ق َباِت  ًمِِعَباِدهِ  ـَ  َواًمطَّ ْزِق  ِم  .[32: إقمراف] {اًمر 

 ـ سمف.واعمقؾمقؼك اَلادئة مما ُيَتزيَّ  ،إلقات احلسـة ؿافوا:
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ـة: -ثاكًقا  افس 

 اهلل رؾمقل قمكمَّ  دظمؾ): ىماًمت قمـفا اهلل ريض قمائشة قمـ -2

 اث،عَ سمُ  سمغـاء شمغـقان ضماريتان وقمـدي وؾمؾؿ، قمؾقف اهلل لغم

 سمؽر أسمق ومدظمؾ وضمفف، لقَّ وطَم  اًمػراش قمغم وماضطجع

 قمؾقف اهلل لغم اهلل رؾمقل قمـد اًمشقطان مزمارة: وىمال وماكتفرين

: ومؼال وؾمؾؿ، قمؾقف اهلل لغم اهلل رؾمقل قمؾقف وملىمبؾ ؟!وؾمؾؿ

 (. متػؼ قمؾقف.ومخرضمتا ام،همؿزهُت  ؾػَ همَ  ومؾام ((دقمفام))

ر اًمـبل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هذا اًمغـاء، وإكام ـؽِ ومؾؿ يُ  ؿافوا:

ديؼ أكف أكؽره، وما يمان ًمف لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ر قمغم اًمص  ؽَ كْ أَ 

 ًرا أو طمراًما. ـؽَ ر مُ ؼِ أن يُ 

 ومؼال إكصار، مـ رضمؾ إمم امرأة ِت ومَّ زَ  أهنا قمائشة، قمـ -2

 َلق؟ معؽؿ يمان ما قمائشة، يا)): وؾمؾؿ قمؾقف اهلل لغم اهلل كبل

 . أظمرضمف اًمبخاري.((اًمؾفق يعجبفؿ إكصار ومنن

اًمـبل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمغم اًمؾفق مـ همػم  ثَّ : ومحَ ؿافوا

 عة ذم إمر.ومدل قمغم ؾَم  ،سمقان ًمـقع
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 قمائشة ؽحْت كْ أَ : ىمال ،ريض اهلل قمـفام قمباس اسمـ طمديث -3

 اهلل رؾمقل ومجاء إكصار، مـ َلا ىمراسمة ذات -ريض اهلل قمـفا

 .كعؿ: ىماًمقا ((اًمػتاة؟ أهديتؿ)): ومؼال وؾمؾؿ، قمؾقف اهلل لغم

 اهلل رؾمقل ومؼال .ٓ: ىماًمت  ؟((يغـل ـمَ  معفا أرؾمؾتؿ)) :ىمال

 ومؾق همزل، ومقفؿ ىمقم إكصار إن)): وؾمؾؿ قمؾقف اهلل لغم

 . ((ايمؿقَّ وطَم  اكاقَّ ومحَ  ،أشمقـايمؿ أشمقـايمؿ: يؼقل ـمَ  معفا سمعثتؿ

 أظمرضمف اًمبخاري.

 اهلل لغم اًمـبل قمكمَّ  دظمؾ: ىماًمت ذ،ق  عَ مُ  سمـت عق  سمَ اًمرُّ  قمـ -4

 يمؿجؾسؽ ومرار قمغم ومجؾس ،قمكمَّ  لـِ سمُ  همداة وؾمؾؿ قمؾقف

 آسمائفـ مـ ؾتِ ىمُ  ـمَ  ــدسمُ يَ  سماًمدف، يرضسمـ وضمقيريات مـل،

 ومؼال. (همد ذم ما عؾؿيَ  كبل وومقـا) :ضمارية ىماًمت طمتك سمدر، يقم

 يمـِت  ما وىمقزم ،هؽذا شمؼقزم ٓ)): وؾمؾؿ قمؾقف اهلل لغم اًمـبل

 . أظمرضمف اًمبخاري.((شمؼقًملم

ر ـؽِ رضسمـ سماًمدف ذم همػم إومراح، ومل يُ ومػقف أهنـ يَ  ؿافوا:

 قمؾقفـ.
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 احلرام سملم ما ؾْص ومَ ))طمديث حمؿد سمـ طماـمب مرومققًما:  -5

 .((واًمصقت اًمدف :واحلالل

وًمقس  ،قمالن اًمزواجإ أن اًمدف ؿمعار ًمؾػرح ولمَّ ومبَ  ؿافوا:

 طمراًما.

 يمللقات، وأحلان ألقات له إكام اًمغـاءيمؾامت  ؿافوا: -6

 ذم يؿٌم طمقـام اإلكسان، وألقات اًمريح وألقات اًمطػم

ْ  إسمقاب قرْ ويمطَ  إرض،  هل ومنكام احلديد، قمغم بواًمرضَّ

 .اًمطبقعة مـ تألقا ومفل همػم، ٓ سمقـفا ػمًمَّ ويُ  عؿَ دُمْ 

وٓ حتريؿ إٓ  ،إلؾ اًمؼماءة إلؾقة ـذفك ؿافوا: -7

 سمؿستـد لحقح، وًمقس هـاك مستـد لحقح.

 ا.وهذه أيًضا أدًمة ىمقية وـمقبة ضمدًّ  ؿال:

 إي واهلل، هل يمذًمؽ.ؿؾت: 

 ؾؽقف ُكجقب ظن اإلمجاظات ادـؼوفة ظذ افتحريم؟ؿال: 

 هذه إمجاقمات ٓ شمصح. ؿؾت:
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إسمطال دقمقى اإلمجاع قمغم حتريؿ ))ؾماًمة: ومراضمع ر وإن ؿمئَت 

 ًمإلمام اًمشقيماين. ((مطؾؼ اًمسامع

 ريد معرؾة بعض ادمفػات يف مسلفة افغـاء.أ ؿال:

 ؿؾت: 

 :زينجوِّ ممفػات ادُ  -أواًل 

  (؟أ مباح هق أم حمظقر ،رؾماًمة ذم اًمغـاء اعمؾفل)) -2    

 .هـ( 456ضؿـ رؾمائؾ اسمـ طمزم إكدًمز ) ْت عبِ ـمُ 

ٕيب  ((م اًمسامعر  ـ حُي سمقارق اإلعماع ذم شمؽػػم مَ )) -2    

)أظمق اإلمام أيب  هـ( 522اعمقاهب أمحد سمـ حمؿد اًمغزازم )

 .طمامد اًمغزازم(

سمـ أمحد  حؿدعم ((ص اًمسامعظَم ومرح إؾمامع سمرُ )) -3    

 .هـ( 882اًمشاذزم اًمتقكز )

 ((إسمطال دقمقى اإلمجاع قمغم حتريؿ مطؾؼ اًمسامع)) -4    

 .هـ(2255ؿد سمـ قمكم اًمشقيماين )ًمإلمام حم

 .اَلـدي اًمؽجرايترؾماًمة قمقسك سمـ قمبد اًمرمحـ  -5    
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 .عمحؿد قمامرة ((اًمغـاء واعمقؾمقؼك طمالل  أم طمرام ؟)) -6    

ًمؾشقخ قمبد اهلل  ((اعمقؾمقؼك واًمغـاء ذم مقزان اإلؾمالم)) -7    

 .ديعسمـ يقؾمػ اجلُ 

قمبد اهلل سمـ  ًمؾشقخ ((أطماديث ذم اًمغـاء ذم اعمقزان)) -8    

 .ديعيقؾمػ اجلُ 

احلالل واحلرام ))ذم يمتاب:  (اًمغـاء واعمقؾمقؼك)مبحث:  -9

 ًمؾشقخ يقؾمػ اًمؼرضاوي. ((ذم اإلؾمالم

 :ممفػات اداكعغ -ثاكًقا

 .هـ( 282ٓسمـ أيب اًمدكقا ) ((ذم اعمالهل)) -2    

ًمإلمام احلاومظ  ((ج واعمالهلكحتريؿ اًمـرد واًمشطر)) -2    

 .هـ( 362ري )أيب سمؽر أضُم 

ًمإلمام أيب اًمطقب  ((ـ حيب اًمسامعاًمرد قمغم مَ )) -3    

 .هـ( 452اًمطؼمي )

واًمرىمص واًمسامع وكحق  اسمةبَ اًمشَّ ضمزء ذم ومتقا ذم ذم )) -4    

 .هـ( 622ًمإلمام اسمـ ىمدامة اعمؼدد ) ((ذًمؽ
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 ًمإلمام أيب ((د واًمسامعضْم ػ اًمؼـاع قمـ طمؽؿ اًمقَ ْش يمَ )) -5    

 .هـ( 656ًمؼرـمبل )اًمعباس إكصاري ا

عف مَجَ  ،ًمإلمام اسمـ شمقؿقة ((رؾماًمة ذم اًمسامع واًمرىمص)) -6    

 .هـ( 728اًمشقخ حمؿد سمـ حمؿد اعمـقجل احلـبكم )

إكاؿمقد )ؿ ما يسؿك ؽْ مسلًمة اًمسامع : طُم  -7        

مـ يمتاب ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة  ستّؾ ومصؾ مُ  (اإلؾمالمقة

 .((آؾمتؼامة)هـ( ) 728)

 752ًمإلمام اسمـ ىمقؿ اجلقزية ) ((اًمؽالم قمغم اًمسامع)) -8    

 .هـ(

 إهماصمة))مـ  قذؿ اإلؾمالم ذم اًمغـاء )ضمزء ملظمؽْ طُم  -9    

يب طمذيػة إسمراهقؿ سمـ ٕ( اجلقزية ىمقؿ اسمـ ًمإلمام ((اًمؾفػان

 .حمؿد

ًمإلمام اسمـ رضمب  ((كزهة إؾمامع ذم مسلًمة اًمسامع)) -22    

 .هـ( 795احلـبكم )
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ًمإلمام  ((ًمرقماع قمـ حمرمات اًمؾفق واًمسامعيمػ ا)) -22    

 .هـ( 973اسمـ طمجر اَلقتؿل )

ؾ ؾمامع أٓت اًمسقػ اًمقامين عمـ ىمال سمحِ )) -22    

ًمإلمام أيب  ((اًمسؿ اًمؼاشمؾ ًمؾؿػتل اعمتساهؾ))أو  ((واعمغاين

 2263حيقك مصطػك سمـ رمضان سمـ قمبد اًمؽريؿ إزهري )

 .هـ(

اًمرد سماًمقطمقلم وأىمقال ))أو  ((حتريؿ آٓت اًمطرب)) -23    

وقمغم  ،اءحلم ًمؾؿعازف واًمغـقاعمبأئؿتـا قمغم اسمـ طمزم ومؼؾديف 

 ((.ااًمصقومقلم اًمذيـ اختذوه ىمرسمة وديـً 

 .هـ( 2422ًمؾشقخ كاساًمديـ إًمباين ) 

 .ًمؾشقخ حمؿد احلامد ((ؿ اإلؾمالم ذم اًمغـاءؽْ طُم )) -24    

سمـ مرزوق  ًمؾشقخ قمبد اًمعزيز ((اًمغـاء ذم اعمقزان)) -25    

 .اًمطريػل

ًمؾشقخ  ((ؾ اخلطاب ذم اًمرد قمغم أيب شمرابْص ومَ )) -26    

 .محقد سمـ قمبد اهلل اًمتقجيري
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قمؾؿل  د  )رَ  ((ديعاًمرد قمغم اًمؼرضاوي واجلُ )) -27    

متضؿـ ىمقاقمد ذم ألقل اًمػؼف واحلديث واًمؾغة( ًمؾشقخ قمبد 

 .اهلل رمضان سمـ مقؾمك

ـة وآصمار ًمؽتاب واًمسُّ اًمغـاء واعمقؾمقؼك ذم ضقء ا)) -28    

 .ًمؾديمتقر ؾمعقد سمـ قمكم سمـ وهػ اًمؼحطاين ((اًمصحاسمة

ًمؾشقخ  ((اًمريح اًمؼالػ قمغم أهؾ اًمغـاء واعمعازف)) -29    

 .ذياب سمـ ؾمعد آل محدان اًمغامدي

إحتاف اًمؼاري سماًمرد قمغم مبقح اعمقؾمقؼك )) -22    

 ؿػميديع( ًمؾشقخ اًمـُّ قمؾؿل مملؾ قمغم اجلُ  د  )رَ  ((وإهماين

 .سمـ حمؿد اًمصبار

اًمؽاؿمػ ذم شمصحقح رواية اًمبخاري حلديث حتريؿ )) -22    

 ((واًمرد قمغم اسمـ طمزم اعمخاًمػ ومؼؾده اعمجازف ،اعمعازف

 .ًمؾشقخ قمكم طمسـ قمكم احلؾبل إصمري

 ما افراجح فديك؟ ؿال:

 ؿؾت: يسجح فدَي جواز شامع ادوشقؼى وافغـاء بؼقدين:
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 ب ديـل أو دكققي.أٓ شمشغؾ لاطمبفا قمـ واضم -أواًل 

نمب اخلؿقر، أو : يمصحب اًمغـاء واعمقؾمقؼك حمرمأٓ يَ  -ثاكًقا

اًمـساء اًمعاريات، أو اًمؽؾامت اًمبذيئة اًمتل حتث قمغم اًمػسؼ 

 واخلالقمة.

ؾؾـتؽؾم ظن افواؿع، ما رأيك يف أؽاين هذه األيام خاصة ؿال: 

 افػقديو ـؾقب وؽرها؟

 ؿؾت: هذه حمرمة وال صك.

 ؿال: داذا؟

 فسببغ: ؿؾت:

ما ىمبقحة وإما ختدش احلقاء حتتقي قمغم يمؾامت إ -األول

 إمم اًمػجقر. وشمدقمق

واظمتالط حمرم ومقف ىمبالت  ،ومقفا كساء قماريات -افثاين

 وأطمضان.

وماًمؼقل سمتحريؿفا  ،إذا يماكت يمؾ إهماين قمغم هذا اًمـحق ؿال:

 هق إلؾ.
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 ،أهمؾب إهماين اعمقضمقدة قمغم اًمساطمة حمرمة ًمقس ًمذاهتا ؿؾت:

 ًمقست حمرمة. وإكام عما يعؽمهيا مـ حمرمات، ًمؽـ هـاك أهمانٍ 

 ارضب فـا كامذج فألؽاين افتي ال تراها حمرمة. ؿال:

 ًمعبد احلؾقؿ. ( اًمسالح لاطملكم  ظَم )مـ ذًمؽ أهمـقة:  ؿؾت:

 ؿرة.كحلؿزة  (معؾش) :أهمـقةويمذًمؽ 

 ًمػػموز. (زهرة اعمدائـ)ويمذًمؽ أهمـقة: 

 ٕلاًمة. (رومًؼاأهمـقة: )ويمذًمؽ 

 حلؽقؿ. (رمضان يمريؿأهمـقة ) ويمذًمؽ

 رمضان، وأهمـقة: )(ب ؿمفر اًمصقممرطم) :أهمـقةويمذًمؽ 

 .(ضماكا

وماعمقؾمقؼك اًمتل شُمبدأ هبا اًمؼمامج  ،ـاء قمغم يمالمؽ هذاسمِ  ؿال:

يـقة ٓ طمرج ومقفا، ويمذًمؽ اعمقؾمقؼك اًمتل ذم إكاؿمقد اًمد

 اًمديـقة ٓ طمرج ومقفا.

كعؿ، يمؾ هذه ٓ طمرج ومقفا قمغم ما كختاره مـ أىمقال  ؿؾت:

 اًمعؾامء.
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ؾف اهلل عَ ضمزاك اهلل ظمػم اجلزاء قمغم هذا اًمبحث اًمرائع، وضَم  ؿال:

ذم مقزان طمسـاشمؽ، ورطمؿ اهلل واًمدشمؽ وأؾمؽـفا أقمازم 

 اهلل اًمصؼم قمغم هجقم اعمؼؾدة واجلامدة. ىمؽزَ اجلـان، ورَ 

 ملم.آاًمؾفؿ  ؿؾت:

لن اًمذي يريد سمعؿؾف وضمف اهلل ٓ يرضه سمك نم  سمَ ب أن أُ طمِ وأُ 

د، كسلل اهلل أن جيعؾـا وإياك مـ ئطمؼد طماىمد وٓ يمقد يما

 آملم. :همٓء، ىمؾ

 آملم. ؿال:
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 .األضحَْ( يِلُح: )9ض
 ضحقة؟ؿ إؽْ ما طُم  يؼول افسائل افؽريم:

 مجاهػم قمـد ،قمؾقفا ًمؾؼادر مميمدة ؾُمـة إضحقة ؿؾت:

 .ًمديَّ  اًمراضمح وهق اًمعؾامء،

َـّ سمعض اًمعؾامء ىماًمقا ؿال: يلصمؿ اعمرء سمؽميمفا  ،هل واضمبة) :ًمؽ

 ومام ضمقاسمؽؿ؟ (مع اًمؼدرة

 .اًمؼقل َلذا دًمقؾ َيْسَؾؿ ٓ ؿؾت:

 ما أدفة اجلؿفور ظذ اشتحباب األضحقة؟ ؿال:

 ة من األدفة:ؿؾت: فؾجؿفور مجؾ

 وافزاءة األصؾقة. ،وادؼطوع ،وادوؿوف ،اشتدفوا بادرؾوع

  ادرؾوع: -أواًل 

ك سمؽبشلم، حَّ ومؼد َض  ،اؾمتدًمقا سمػعؾف لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -2

 ف سماًمبؼر.ئك قمـ كساحَّ وَض 

 .اومدل ذًمؽ قمغم اؾمتحباب إضحقة وقمدم وضمقهب  ؿافوا:
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 أن أطمديمؿ وأراد ،نْم اًمعَ  ؾِت ظَم دَ  إذا))اؾمتدًمقا سمحديث:  -2

 .((اؿمقئً  هنَم وسمَ  ؿمعره مـ يؿس ومال يضحل،

 وهؾ لح هذا احلديث؟ ؿال:

 احلديث أخرجه مسؾم.  ؿؾت:

 وؿد اخُتؾف يف رؾعه ووؿػه:

ب وىمػف اًمدارىمطـل واسمـ قمبد اًمؼم... وهمػممها، سمؾ َكَؼؾ   ومَصقَّ

 اسمـ قمبد اًمؼم شمضعقػف قمـ أيمثر أهؾ اًمعؾؿ. 

ب رومعف مسؾؿ، واًمؽممذي ، واحلايمؿ، واسمـ طِمبان وَلقَّ

 واًمبقفؼل... وهمػمهؿ.

، َواهلُل اهللِ، سمِاؾْمؿِ ))اؾمتدًمقا سمحديث:  -3  قَمـ ل َهَذا َأيْمؼَمُ

ـْ  ْ  َوقَمؿَّ ـْ  ُيَضح   مَل تِل ِم  .((ُأمَّ

 :ومؾق يماكت واضمبة، عما ىمال ـ لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ـ ؿافوا:

 .((مـ أمتل ح  َض قمؿـ مل يُ ))و

 هؾ لح هذا احلديث؟ ؿال:

 ٓ يصح ذم حتؼقؼل. ؾت:ؿ
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 ادوؿوف: -ثاكًقا

وما  ،رأيت أسما سمؽر وقمؿر :ةحْي بل قمـ أيب رُسَ عْ ىمال اًمشَّ -2

 يضحقان.

 ما معـك هذا؟ ؿال:

يما إضحقة ذم سمعض اًمسـلم، وًمق يماكت واضمبة رَ شمَ  :أي ؿؾت:

 ـة وٓسمد.ًمؽان آًمتزام هبا يمؾ ؾَم 

 ٕدع إين ىمال أسمق مسعقد إكصاري ريض اهلل قمـف: -2

 .قمكمَّ  طمتؿ أكف ضمػماين رىيَ  أن خماومة :عمقرس وإين  إضحك

 ادؼطوع: -ثافًثا

 قمغم اًمضحقة أواضمبةٌ :  ًمعطاء ىمؾت:  ىمال جيْ رَ ضُم  اسمـ قمـ

 .وؾمؾؿ قمؾقف اهلل لغم اهلل رؾمقل حسمَ ذَ  وىمد ٓ،:  ىمال اًمـاس؟

 افزاءة األصؾقة: -رابًعا

دًمقؾ  إلؾ قمدم اًمقضمقب إٓ سمدًمقؾ، وًمقس ذم اًمباب ؿافوا:

ـ شمريمفا طمتك لحقح سيح يػقد وضمقب إضحقة وشملصمقؿ مَ 
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مع اًمؼدرة، ومبؼل إمر قمغم ألؾ اًمؼماءة، وجمرد ومعؾف لغم اهلل 

 قمؾقف وؾمؾؿ ٓ يدل قمغم اًمقضمقب يمام ٓ يػك.

 أن اًمصحاسمة مـ أطمد قمـ يصح ٓ ؿال أبو حمؿد بن حزم:

 .واضمبة إضحقة

 اعمسقب سمـ ؾمعقد قمـ واضمبة ًمقست إضحقة أن ولح

 مـ إزمَّ  بُّ طَم أَ  دراهؿ سمثالصمة أشمصدق نْ َٕ : ىمال وأكف ،عبلواًمشَّ 

 .ضحلأُ  أن

 وقمـ احلسـ، وقمـ قمطاء، وقمـ ،ػْم بَ ضُم  سمـ ؾمعقد وقمـ

 .زيد سمـ ضماسمر اًمشعثاء أيب وقمـ ـماوس،

 .احلسلم سمـ قمكم سمـ وحمؿد قمؾؼؿة، قمـ اأيًض  ويورُ 

 سمـ محدوأ واًمشاومعل، احلسـ، سمـ اهلل بقدوقمُ  ؾمػقان، ىمقل وهق

 . ؾمؾقامن وأيب وإؾمحاق، طمـبؾ،

 .اًمعؾامء مجفقر احلـػققن ومقف ظماًمػ مما وهذا 
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 ؾام أدفة َمن ؿافوا بوجوب األضحقة ظذ ادورس؟ ؿال:

 ـة:ؿؾت: اشتدفوا بافؼرآن وافس  

 افؼرآن: -اًل أو

 .[2: اًمؽقصمر] {َواْكَحرْ  ًمَِرسم َؽ  وَمَصؾ  }اؾمتدًمقا سمؼقًمف شمعامم: 

ـة: -ثاكًقا  افس 

ـْ ))اؾمتدًمقا سمحديث:  ْ  ؾَمَعةٌ  ًَمفُ  يَمانَ  َم ، َومَل ـَ  وَماَل  ُيَضح   َيْؼَرسمَّ

َكا  .((ُمَصالَّ

 هؾ لح هذا احلديث؟ ؿال:

 ٓ، إكام هق طمديث ضعقػ ومعؾقل. ؿؾت:

 ما قمؾتف؟ ؿال:

 اًمصقاب أكف مقىمقف قمغم أيب هريرة ريض اهلل قمـف. ؿؾت:

 َمن َصَوب وؿػه؟ ؿال:

اًمؽممذي، واًمطحاوي، واًمدارىمطـل،  ؿؾت: ممن َصَوب وؿػه:

واسمـ قمبد اًمؼم، وؿمقخـا مصطػك سمـ اًمعدي، واًمشقخ أسمق 

. .وياَل احلسـ اعملريب، واًمشقخ حمؿد اًمعَ   وهق اًمراضمح ًمديَّ
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 وظذ ؾرض ثبوته ـقف ُُياب ظـه؟ ؿال:

ًمق لح ومال دًمقؾ ومقف قمغم اًمقضمقب، وإكام هق يمؼقًمف  ؿؾت:

. ((اكَ الَّ َص مُ  ْب رَ ؼْ  يَ اَل ومَ  ،قمَ اًمثُّ  َؾ يمَ أَ  ـْ مَ )) لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:

 يمام ىمال ذًمؽ اسمـ اجلقزي وهمػمه.

 وـقف جُتقب ظن احتجاجفم باآلية افؽريؿة؟ ؿال:

 ًمقست سحية ذم اًمقضمقب. ؿؾت:

 ًمغػمه قنؾُّ َص يُ  اكاؾًم  ومنن :هلل واكحر هلل ؾ  َل : اعمعـكوإكام 

 .فملرَ اًمؼُ  يمعب سمـ حمؿد ىماًمف .ًمغػمه ويـحرون

 إضحقة؟ ومضؾ ذم ديثطم لح هؾ ؿال:

 اًمـقة أظمؾص متك ،وملضمقر مثاب وماقمؾفا أن ؿمؽ ٓ :ؿؾت

لغم اهلل قمؾقف  اهلل رؾمقل َهْدي ذسمحفا ـمريؼة ذم وؾَمَؾؽ هلل،

 . وؾمؾؿ

 اًمذي واًمثقاب إضمر هذا ىمدر شمعقلم قمغم هـا اًمؽالم ًمؽـ

 ُأظمػل ويمؾام وطمده، اهلل إٓ يعؾؿف ٓ ومفذا حتديًدا، قمؾقف حيصؾ

 اًمصقم صمقاب ُأظمػَل  يمام إضمر، قِمظؿ غمقم دل اًمثقاب
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 .سماًمبقت واًمطقاف وآقمتؽاف

 طمديث -لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اهلل رؾمقل قمـ يصح ٓ ًمؽـ

 .اعمضحل أضمر شمعقلم ذم

 طمديث إضحقة ومضؾ ذم وًمقس :ادافؽي افعريب ابن ؿال

ل لحقح  يصح مل قمجائب ومقفا اًمـاس َرَوى وىمد قمؾقف، ُيَعقَّ

 .رء مـفا

ؽتب افتي تـصح بؿطافعتفا دن أراد أن يؼرأ يف ؾؼه ما اف ؿال:

 األضحقة بقء من افتوشع؟

ا،  ؿؾت: وؿػت يف مسلفة األضحقة ظذ أبحاث ـثرة، جدًّ

 أبرزها ثالثة أبحاث:

ًمؾشقخ حمؿد اًمَعاَلوي طمػظف اهلل،  (ومؼف إضحقة()) -األول

م ًمف وأصمـك قمؾقف ؿمقخـا اًمعامِل اجلؾقؾ/ أسمق قمبد اهلل  وىمد ىَمدَّ

 مصطػك اًمعدوي.

ًمؾشقخ  ()شمـقير اًمعقـلم سملطمؽام إضاطمل واًمعقديـ() -افثاين

اًمعامِل أيب احلسـ اعملريب طمػظف اهلل شمعامم، وهق سمحث هماية ذم 
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 اًمـػع.

طمسام  ًمؾديمتقر ((ؾ ذم أطمؽام إضحقةصَّ ػَ اعمُ )) -افثافث

ا، وهماية ذم اًمـػع اًمديـ قمػاك ؾ طمؼًّ ة، وهق سمحث ُمَػصَّ

 واًمتللقؾ.

 ما مؾخص ما شبق من ؾضؾك؟ :ؿال

دة فؾؼادر ظؾقفا، ؿؾت: ـَ ب ًمؾؿرء ستحَ ومقُ  األضحقة ُشـة ُمم

ــ رؾمقل اهلل لغم ىمادًرا قمؾقفا، ومفل مـ ؾُم  أٓ يؽميمفا ما دام

 .وهل ؿمعػمة مـ ؿمعائر اهلل ،اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 .م كػسف مـ اًمثقابرَ صمؿ قمؾقف، ًمؽـف ىمد طَم إومال  وَمن َتَرـفا 

وإظمػاء اًمثقاب دًمقؾ قمغم قِمظؿ  ،إضحقةصمقاب  وىمد ُأظمػَل  

 إضمر.

سمارك اهلل ومقؽ، وضمزاك اهلل قمـا ظمػًما، ورطمؿ اهلل أمؽ،  ؿال:

 سماحلالل اًمطقب. -ع قمؾقـا وقمؾقؽ وقمغم يمؾ حمتاجؾمَّ ووَ 

 ك ومقؽ.ارَ ر اهلل ًمؽ وسمَ ؽَ رب اًمعاعملم، ؿَم  ملم ياآاًمؾفؿ  ؿؾت:
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 تصدقال ًضحَْ أفضن أاأل هن: )12ض
 وا(؟بجىن

هؾ إضحقة أومضؾ أو اًمتصدق  يؼول افسائل افؽريم:

 سمثؿـفا؟

 . أومضؾ إضحقة أن  إمم افعؾامءمجاهر  ذهب ؿؾت:

 اعمحاويج قمغم اًمتصدق شمػضقؾ إمم مجاظة من افعؾامء وذهب

 .واًمػؼراء

 َمن أصحاب هذا افؼول؟ ؿال:

وهق ىمقل  ،وي ذًمؽ قمـ سماللقمائشة، ورُ م اعمممـلم أُ  ؿؾت:

 وأيب وأطمد اًمؼقًملم قمـ اإلمام ماًمؽ ،عبلاًمشَّ 

  ...وهمػمهؿ.قرصم

 ومام اًمراضمح ًمديؽ؟ ؿال:

 اهلل ؿمعائر مـ ٕهنا أىمرب: اجلامهػم ىمقلاًمظاهر أن  ؿؾت:

 .اًمػؼراء إـمعام ضؿـًا وومقفا شمعامم،
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ٓ ؾمقام ذم سمعض احلآت  ،ػ وضمفة ىمقيةخاًمِ ًمؽـ ًمؾؿُ 

 يمؿريض حيتاج إمم قمالج. :اخلالة

ا أن أم اعمممـلم قمائشة ىماًمت سماًمتصدق، ومفؾ طمؼًّ  َت رْ يمَ ذَ  ؿال:

 ىماًمت ذًمؽ؟

 كعؿ، هق ىمقل أم اعمممـلم قمائشة ريض اهلل قمـفا. ؿؾت:

 ت قمـفا؟بَ هؾ صمَ  ؿال:

 كعؿ. ؿؾت:

 ـ أظمرضمف؟مَ  ؿال:

 ؿؾت: 

 ىمال: جيْ رَ ضُم  اسمـ قمـ  (:8855ؿال ظبد افرزاق يف مصـػه )

 قمـ اًمؼاؾمؿ، سمـ اًمرمحـ قمبد قمـ ؾمعقد، سمـ قكحي أظمؼمين

 ـمِ  إزمَّ  بُّ طَم أَ  سمدرهؿ أشمصدق نْ َٕ : ىماًمت قمائشة أن: اًمؼاؾمؿ

 .شؾَمِؿعُتف ًمٌمء ،ويمذا يمذا اًمؽعبة إمم يدِ هْ أُ  أن

ي يف ؽر احلج. ؿال:  فؽَن هذا متعؾق بافتصدق باهَلد 

 وفؼائل أن حَيؿؾه ظذ األضحقة أيًضا: جلؿؾة أشباب. ؿؾت:
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 : ما هذه األشباب؟ؿال

ؽ، ويمالمها مـ ؿمعائر اهلل، وومقفام إـمعام ُس يمالمها كُ  ؿؾت:

 ًمؾطعام يمذًمؽ.

 سمـ رسماح اًمقارد ذم هذه اعمسلًمة.ما لحة أصمر سمالل  ؿال:

 :(8256ما أظمرضمف قمبد اًمرزاق ذم مصـػف ) ؼصدهؾ شمَ  ؿؾت:

: ىمال ةؾَ ػَ همَ  سمـ ديْ قَ ؾُم  قمـ مسؾؿ، سمـ ؿرانقمِ  قمـ اًمثقري، قمـ 

ًٓ سم ؾمؿعُت ))  نْ وَٕ  سمديؽ، ضحقُت  ًمق أسمازم ما: يؼقل ال

 ضحلأُ  أن مـ إزمَّ  بُّ طَم أَ  -ُمَغؼمَّ  أو يتقؿ قمغم سمثؿـفا أشمصدق

  .هبا

 ىمقل مـ هق أو ،كػسف بؾىمِ  مـ ىماًمف ديْ قَ أؾُم  أدري ومال: ىمال

 ((.سمالل

 كعؿ. ؿال:

 هذا ضعقػ ٓ يصح. ؿؾت:

 ؟ظؾتهما  ؿال:
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 ؿؾت: ؾقه ظؾتان:

ىماًمف  .اجُلْعػّل وًمقس  ،هق اسمـ ِرَياح ،سؾؿؿران سمـ مقمِ  -األوػ

 اإلمام اًمدارىمطـل رمحف اهلل.

 .عتؼَم ـ مُ ؼ مِ قصمَّ ؿران سمـ رياح هذا مل يُ وقمِ 

ومؼد وىمع مـف  اًمشؽ ذم  ،ؿرانإضاومة إمم قمدم شمقصمقؼ قمِ  -افثاكقة

 كسبة إصمر.

 يمقػ ذًمؽ؟ ؿال:

 ؟د أم سمالليْ قَ هؾ هق ؾُم  ،ومقؿـ ىمال إصمر ؽَّ ؿَم  ؿؾت:

جفة اجلؿفور يف تػضقل األضحقة ظذ افتصدق ما و ؿال:

 بثؿـفا؟

 ؿؾت: هلم مجؾة من االشتدالالت:

ك حَّ ك اًمـبل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وَض حَّ ىماًمقا: َض   -أواًل 

وًمق يمان اًمتصدق أومضؾ ًمؽميمقا إضحقة  ،اخلؾػاء مـ سمعده

 وشمصدىمقا.
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اًمؼقل سمتؼديؿ اًمصدىمة قمغم إضحقة ومقف شمرك  -ثاكًقا

 ـة اًمتل هل ؿمعػمة مـ ؿمعائر اهلل.قع ًمؾسُّ وشمضق ،ًمألضحقة

 ،إذا يمان اًمغرض مـ اًمتصدق إـمعام اًمػؼراء -ثافًثا

ومإضحقة شمػل هبذا اًمغرض، وًمقس هذا ومحسب سمؾ يليمؾ 

وهق اًمؾحؿ، وهبذه إضحقة  ،اًمػؼراء مـ أضمقد أكقاع اًمطعام

 ى سملم اًمػؼػم واًمغـل ذم كقع اًمطعام.قَّ َس يُ 

 ،قال اًمعاميمؾ قمام، سمقـام اًمتصدق ـمَ  ة ذمرَّ إضحقة مَ  -رابًعا

 .عـا ؿمعػمة إضحقةقَّ ومؾق اؾمتبدًمـا اًمتصدق سمإضحقة ًمَض 

ل ضح  ومـُ  ،ؿع سملم اخلػميـ إن اؾمتطعـاجْ وإشمؿ وإيمؿؾ أن كَ  

زكا ضحقـا، وإضحقة ذم ذاهتا متضؿـة جَ قمَ  نْ وكتصدق، ومنِ 

 ًمؾصدىمة وإـمعام اًمطعام.

 ومؼة.وضمفتفؿ ـمقبة واؾمتدٓٓهتؿ مق ؿال:

 إي واهلل. ؿؾت:
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 ؾام وجفة َمن ؿافوا بتؼديم افصدؿة ظذ األضحقة؟ ؿال:

 ؿؾت: 

ىماًمقا: ٓ كطاًمب سمنًمغاء ؿمعػمة مـ ؿمعائر اهلل، وإكام ذم  -أواًل 

سمقـام  ،ؽثر اًمؾحقمقن وشمَ حُّ َض قمقد إضحك أهمؾب اًمـاس يُ 

ًٓ كجد مـ اًمػؼراء مَ   .ساءًمؾدواء أو اًمؽِ  ـ ٓ جيدون ما

قمدًدا يمبػًما مـ أهؾ  اًمشخص ذم سمؾدشمف ومقضمد أنر ظَ ومؾق كَ  

هؿ استبدل هذه إضحقة سمدرا ومؾف أن يَ قْ حَّ اًمػضؾ ىمد َض 

ـا سملم اخلػميـ وطمؼؼـا اًمتؽاومؾ عْ ومـؽقن ىمد مَجَ  ،يدومعفا ًمؾػؼراء

 ذم اعمجتؿع.

ـة قمغم ـة، وشمػضقؾ ؾُم ـة، واًمتصدق ؾُم إضحقة ؾُم  -ثاكًقا

اس حيتاضمقن إمم اعمال ه إمم اطمتقاج اًمـاس، واًمـدُّ رَ أظمرى مَ 

 أيمثر مـ اطمتقاضمفؿ إمم اًمؾحؿ.

ائة مف سمف، وًمق أقمطقـاه مِ ؾزِ سمنقمطائـا يمقؾق اًمؾحؿ ًمؾػؼػم كُ  -ثافًثا

ضمـقف وماؿمؽمى سمـصػفا ـمعاًما متقؾمًطا واؿمؽمى سماًمـصػ 

 ـ أيًضا.َس : ومفق طَم ظمر دواء أو كعاًل أ
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ص يل ادسلفة من ؾضؾك. ؿال:  خَلِّ

إمم أن إضحقة أومضؾ مـ  ذهب مجاهر افعؾامء ؿؾت:

  .اًمتصدق سمثؿـفا

 .مموْ إمم أن اًمتصدق أَ  بقـام ذهب بعض افعؾامء

ومؼد  :وؿول اجلؿفور أؿوى، من ؽر تضعقف فؾؼول اآلخر 

 واهلل شمعامم أقمؾؿ. .شمؽقن ًمف وضمفة ىمقية ذم سمعض احلآت

 اهلل شمعامم. ؽظػِ ك اهلل ومقؽ، وطَم ارَ ضمزاك اهلل ظمػًما، وسمَ  ؿال:

 رب اًمعاعملم وإيايمؿ. ملم ياآاًمؾفؿ  ؿؾت:
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 .(األضحَْ يف نالشِّ: )11ض
 ـ ذط ذم إضحقة؟هؾ اًمس   يؼول افسائل افؽريم:

 ؿؾت: اخَتؾف افعؾامء يف هذه ادسلفة ظذ مخسة أؿوال:

ـ سمؾغت اًمس   اًمتلٓ دمزئ إٓ اعمسـة ـ وهل  -افؼول األول

  يمام ؾمقليت سمقاكف ـ مـ مجقع إكقاع. ة،اعمحدد

 ري...وهمػممها.هْ وهق ىمقل اسمـ قمؿر، واًمزُّ 

 قمة مـ اًمضلن.ذَ ٓ دمزئ إٓ اعمسـة مع ضمقاز اجلَ  -افؼول افثاين

 وهق ىمقل مجاهػم اًمعؾامء. 

 ،ألاًل  عذَ ضَم  وٓ قمةذَ ضَم  إضاطمل ذم ئدمز ٓ -افؼول افثافث

 وما عذَ اجلَ  ومقق ما ئوجيز ،اًمضلن همػم مـ وٓ اًمضلن مـ ٓ

 . عذَ اجلَ  دون

 ىمقل اسمـ طمزم اًمظاهري.وهق 

  قمة مـ مجقع إكقاع.ذَ دمزئ اجلَ  -افؼول افرابع

 وهق ىمقل إوزاقمل وقمطاء سمـ أيب رسماح.
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  .بْس حَ وم واًمبؼر اإلسمؾ مـ ةاجلذقمدمزئ  -افؼول اخلامس

 واحلسـ ،رذم اًمؼقل أظَم  وقمطاء ـماوس،وهق ىمقل 

 اًمبٍمي.

 قمة؟ذَ ؟ وما معـك اجلَ اًمثَّـِّل  ـة أوِس ما معـك اعمُ  ؿال: 

 ىمقل قمغم اًمنمقمل، اًمذسمح ؾمـ غْت ؾَ سمَ  اًمتل هل: ـةِس اعمُ  ؿؾت:

 .اًمػؼفاء مـ اجلؿفقر

 . ؾمـلم خس أشمؿ ما: اإلسمؾ مـ وماًمثَّـِّل 

 . ؾمـتلم أشمؿ ما: اًمبؼر ومـ

 . ؾمـة أشمؿ ما: اعمعز ومـ

قمـد ومريؼ مـ أهؾ  ،أؿمفر ؾمتة أشمؿ ما: اًمضلن مـ عذَ واجلَ 

 ـة.ر: ما سمؾغت ؾموىمال ومريؼ آظَم  .اًمؾغة

 ما دفقل اجلؿفور ظذ أن ؽر ادسـة ال جتزئ؟ ؿال:

َّٓ  شَمْذسَمُحقا َٓ )) اشتدفوا بحديث جابر مرؾوًظا: ؿؾت:  ُمِسـًَّة، إِ

 َّٓ ـَ  ضَمَذقَمةً  وَمَتْذسَمُحقا قَمَؾْقُؽْؿ، َيْعرُسَ  َأنْ  إِ ْلنِ  ِم  .((اًمضَّ
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 هؾ لح هذا احلديث؟ ؿال:

 ف.هذا  طمديث ُمَعؾ، واًمراضمح ًمديَّ ضعػ ؿؾت:

 َمن أخرجه؟ ؿال:

  قمـ ضماسمر. ػْم سمَ أظمرضمف مسؾؿ مـ ـمريؼ أيب اًمزُّ  ؿؾت:

 فوأسمق اًمزسمػم هق حمؿد سمـ مسؾؿ سمـ شَمْدُرس، وهق لدوق ًمؽـ

ح سماًمتحديث مشفقر سماًمتدًمقس، ومال ُيْؼَبؾ طمديثف إٓ إذا َسَّ 

 مـ ـمريؼ لحقح، ومل حيصؾ هذا.

ثؾ أيب حمؿد ومؼد َضعَّػ احلديَث سمعُض اًمعؾامء: م وبِـاًء ظؾقه،

ؾمؾسؾتف ))، واًمشقخ إًمباين ذم ((اعُمَحغمَّ ))سمـ طمزم ذم يمتاسمف 

ق ذم حتؼقؼف ((اًمضعقػة ، واًمشقخ حمؿد لبحل طمسـ طَمالَّ

 ((.ؾ اًمسالمبُ ؾُم ـ))ًم

 ع.بَ : وماحلؼ أطمؼ أن ُيتَّ وأكا معفم ظذ هذا افتضعقف 

 ،افزبر أيب تكيح ((َظَواكة أيب جستخرَ مُ )) يف رُذـِ  ؿال:

 ؟ابكؾام جو
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 :ومؼال ،ؼةعؾَّ مُ  ((ضمفستخرَ مُ )) ذم قَمَقاكة أسمق رواها هذه : ؿؾت

 أكف اًمزسمػم، أسمق طمدصمـل ضُمَرْيج، اسمـ قمـ سمؽر، سمـ حمؿد رواها 

 . احلديث وَذيَمر... يؼقل ضماسمًرا ؾمؿع

 .افضعقف ؿسم من وادَُعَؾق

 ؿال: داذا؟

دري مـ اًمقاؾمطة سملم مصـػ اًمؽتاب وسملم كٕكـا ٓ  ؿؾت:

 إًمقف احلديث معؾًؼا. ـ ذيمرمَ 

 ما ُحجة َمن خافػوا اجلؿفور؟ ؿال:

 هؿمطر اجلؿفقر ظماًمػ احلديث هذا اقمؾؿ أن ؿؾت: بدايًة،

َّٓ )): ىمقًمف وهق إظمػم،  ضَمَذقَمةً  وَمَتْذسَمُحقا قَمَؾْقُؽْؿ، َيْعرُسَ  َأنْ  إِ

ـَ  ْلنِ  ِم  اإلقمسار قمـد اًمضلن مـ قمةذَ اجلَ  ذسمح ومَجَعؾ ((اًمضَّ

 .هذا ظمالف إمم بقاذه اجلؿفقر ًمؽـ ومؼط،

 ومذهب ومؿذهبـا اًمضلن، مـ عذَ اجلَ  وأما)) :افـووي ؿال

 . ٓ أم همػمه دضمِ وُ  ؾمقاء ، جيزئ :يماومة اًمعؾامء
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ْهر قمؿر اسمـ قمـ وطَمَؽْقا  حُيتج وىمد. جيزئ ٓ: ىمآ أهنام يواًمزُّ

 .احلديث هذا سمظاهر َلام

 آؾمتحباب قمغم حمؿقل احلديث هذا :اجلؿفور ؿال

 ُمِسـة، إٓ شمذسمحقا ٓ أن ًمؽؿ ُيستَحب: يرهوشمؼد وإومضؾ،

 . ضلن قمةذَ ومجَ  زشمؿجَ قمَ  نْ ومنِ 

 .سمحال دمزئ ٓ وأهنا اًمضلن ضمذقمة سمؿـع شمٍميح ومقف وًمقس

 اجلؿفقر ٕن طاهره: ظذ فقس أكه ظذ األمة أمجعت وؿد 

 .وقمدمف همػمه وضمقد مع اًمضلن مـ عذَ اجلَ  زونجُيق  

ْهري قمؿر واسمـ   .وقمدمف همػمه دوضمق مع ،يؿـعاكف واًمزُّ

 .آؾمتحباب مـ ذيمركا ما قمغم احلديث شملويؾ ومَتَعلمَّ  

 ((.أقمؾؿ واهلل 

وأما ظن جواب شمافك افذي هو: ما ُحجة َمن خافػوا 

 اجلؿفور؟ ؾلؿول وباهلل افتوؾقق: ُحجتفم ما يع:

د هـاك دًمقؾ عُ مل يَ  ؿـ صمَ ومِ  :ػ احلديثعَّ ـ َض مـفؿ مَ  -أواًل 

 ومقف اإلًمزام سماعمسـة.
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ؾف قمغم آؾمتحباب، يمام ىمال ـ لححف ومَحَ مـفؿ مَ  -ًقاثاك

 قمغم حمؿقل احلديث هذا: اجلؿفقر ىمال))اًمـقوي: 

 شمذسمحقا ٓ أن ًمؽؿ ُيستَحب: وشمؼديره وإومضؾ، آؾمتحباب

 .((ضلن ومجذقمة قمجزشمؿ ومنن ُمِسـة، إٓ

 مـفم َمن كظر إػ افعؾة من اختقار ادسـة. -ثافًثا

 ؿال: وما افعؾة ظـدهم؟

ىماًمقا: اًمغرض مـ اًمسـ أن شمؽقن إضحقة ؾمؿقـة  :ؿؾت

 واومرة اًمؾحؿ، ىمد اؾمتقت.

 ة ومفل جمزئة: ٕنـفا لغػمومؾق يماكت ؾمؿقـة واومرة اًمؾحؿ وؾِم 

 . وومرة اًمؾحؿ اًمسؿـةض مـ اًمغر

مـ اعمؿؽـ أن  ،اًمچقـاتسمسبب اًمتطقر اًمعؾؿل ذم جمال  ؿال:

 .ا ذم ؾمـ لغػمةيصؾ احلققان إمم أوزان قماًمقة ضمدًّ 

 -مـ اعمؿؽـ ظمالل قمام وكصػ أو أىمؾ ،ذيمقر اًمبؼر ثاًل:ؾؿ 

سمسبب ـمريؼة اًمتغذية  :ئة يمقؾقمِ  سىمد يصؾ احلققان إمم َخ 

 .الٓت قماًمقة اإلكتاجواًمعقامؾ اًمقراصمقة ووضمقد ؾُم 
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 هؾ اًمسؿـة هـا شمؼقم مؼام اًمسـ؟ وافسمال هـا: 

 :ديـ اهلل سمف ذم هذا اعمؼام أهنا شمؼقم مؼامفاًمذي أَ  ؿؾت:

  اًمسؿـة. وماًمغرض

 بن افزاءفؽن فو اظَسض معسض ظؾقك بحديث  ؿال:

 أسمق :ًمف يؼال زم، ظمال كحَّ َض : ىمال ظـفام، اهلل ريض ظازب

: وؾمؾؿ قمؾقف اهلل لغم اهلل رؾمقل ًمف ومؼال اًمصالة، ىمبؾ دة،رْ سمُ 

 اداضمـً  قمـدي إن اهلل، رؾمقل يا: ومؼال ((حلؿ ؿماة ؿماشمؽ))

 ((.ًمغػمك صؾحشمَ  وًمـ اذسمحفا،)): ىمال اعمعز، مـ قمةذَ ضَم 

 وهو حديث متػق ظؾقه، ؾؽقف جُتقب ظـه؟ 

  ،قمـف اهلل ريض قمامر سمـ قمؼبة ـف سمحديثأضمقب قم ؿؾت:

 قمغم ؼسؿفايَ  همـاًم  أقمطاه وؾمؾؿ قمؾقف اهلل لغم اًمـبل أن

 وؾمؾؿ قمؾقف اهلل لغم ًمؾـبل ومذيمره قد،تُ قمَ  ومبؼل لحاسمتف،

 .((أكت سمف ح  َض )): ومؼال

ٓ رظمصة ٕطمد  ومقفا )) ًمؽـ ذم طمديث قمؼبة زيادة: ؿال:

 .دك((سمع
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 ز ومقفا اإلمام اًمبقفؼل وهمػمه.ؿَ ٓ شمصح، وىمد همَ  ؿؾت:

 ويف هذا ادؼام أكؼل ؾتوى دار اإلؾتاء ادكية:

 إذا ،اًمسـ شمبؾغ مل اًمتل اًمصغػمة ذسمح جيقز :اإلؾتاء دار ؿافت

 اًمـافمريـ قمغم ٓؿمتبف سماًمثـايا ظُمؾطت ًمق سمحقث قمظقؿة، يماكت

 .سمعقد مـ

 مـ اًمنمقمل اعمَؼِصد هل اًمذسمقحة ذم اًمؾحؿ وومرة إن طمقث 

 ذط قمـ أهمـت اًمؾحؿ وومرة طمصؾت ومؾق اًمسـ، حتديد

 .أقمؾؿ شمعامم واهلل. اًمسـ

 دمقيز اًمصحاسمة مـ أطمد قمـ لح هؾ شمال أخر: ؿال:

 اعُمِسـة؟ سمغػم إضحقة

: ىمال أكف قمـف اهلل ريض طُمَصلْم  سمـ قِمؿران قمـ لح كعؿ، ؿؾت:

َنْ )) َل  َٕ ـْ  إزَِمَّ  َأطَمبُّ  سمَِجَذعٍ  ُأَضح  َل  َأنْ  ِم  َأطَمؼُّ  اهلُل هِبَِرٍم: ُأَضح 

َـّ  َواًمَؽَرِم، سمِاًمِغـَك َل  َأنْ  إزَِمَّ  َوَأطَمبُُّف َـّ  سمِفِ  ُأَضح   َأنْ  إزَِمَّ  َأطَمبُُّف

 .((َأىْمَتـَِقفُ 
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ظؽ اهلل شمعامم، ػِ ك اهلل ومقؽ، وطَم ارَ ضمزاك اهلل ظمػًما، وسمَ  ؿال:

ع اهلل قمؾقـا وقمؾقؽ ؾمَّ ، ووَ عةورطمؿ واًمدشمؽ رمحة واؾم

إكف قمغم يمؾ رء ىمدير وسماإلضماسمة ضمدير، وهق طمسبـا  ،سماحلالل

 عؿ اًمقيمقؾ.وكِ 

 ر اهلل ًمؽ.ؽَ رب اًمعاعملم وإيايمؿ، ؿَم  ملم ياآاًمؾفؿ  ؿؾت:
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 قص عن ٍضحُ أن أزاد نَو إوشاك: )10ض
 .(ًأظافسي طعسي

ـ أراد أن يضحل هؾ جيب قمغم مَ  افؽريم:يؼول افسائل 

أٓ يؼص ؿمقًئا مـ ؿمعره أو  -سمؿجرد فمفقر هالل ذي احلجة

 أفماومره؟

 اخَتؾف افعؾامء يف هذه ادسلفة ظذ ثالثة أؿوال: ؿؾت:

 رم ذًمؽ.حَي  -افؼول األول

 ،وإؾمحاق ،وأمحد ،ورسمقعة ،اعمسقب سمـ ؾمعقد وهق ىمقل

 ل.اًمشاومع ألحاب وسمعض ،وداود

 ه ذًمؽ يمراهة شمـزيف.رَ ؽْ يُ  -افؼول افثاين

 واًمشاومعل وألحاسمف. ،ماًمؽ وهق ىمقل

 باح ذًمؽ.يُ  -افؼول افثافث

 .وىمقل قمـ ماًمؽ، واًمؾقث سمـ ؾمعد ،وهق ىمقل أيب طمـقػة

 .ؾًماسمل سماًمتَّـُّقر َيَرى ٓويمان احلسـ  
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 ما أدفة َمن ؿافوا بافتحريم؟ ؿال:

 قمـ رؾمقل اهلل ،دًمقؾفؿ طمديث أم ؾمؾؿة زوج اًمـبل ؿؾت:

 ادَ رَ أَ وَ  ،نْمُ اًمعَ  ِت ؾَ ظَم دَ  اذَ إِ ))لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أكف ىمال: 

 .((ائً قْ ؿَم  هِ نَمَ سمَ وَ  هِ رَ عَ ؿَم  ـْ مِ  سَّ ؿَ يَ  اَل ومَ  ،َل ح  َض يُ  نْ أَ  ؿْ يمُ دُ طَم أَ 

 ت هذا احلديث؟بَ وهؾ صمَ  ؿال:

 (. 9977هذا احلديث أخرجه مسؾم) ؿؾت:

 وؿد اخُتؾف يف رؾعه ووؿػه:

اسمـ قمبد اًمؼم... وهمػممها، سمؾ َكَؼؾ اًمدارىمطـل و ؾَصَوب وؿػه 

 اسمـ قمبد اًمؼم شمضعقػف قمـ أيمثر أهؾ اًمعؾؿ. 

مسؾؿ، واًمؽممذي، واحلايمؿ، واسمـ طِمبان  وَصَوب رؾعه

 واًمبقفؼل... وهمػمهؿ.

 ما افراجح فديك يف هذا احلديث؟ ؿال:

 اًمراضمح ًمديَّ أكف ضعقػ. ؿؾت:

 وما أدفة من ؿافوا بافؽراهة؟ ؿال:

 ،اًمـفل قمـ رؾمقل اهلل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ تبَ صمَ  ؿؾت: ؿافوا:
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 انَ يمَ ))أم اعمممـلم قمائشة ريض اهلل قمـفا ىماًمت:  ت أنبَ وصمَ 

 دَ ئِ اَل ىمَ  ُؾ تِ ومْ لَ ، ومَ ةِ يـَ دِ اعمَ  ـَ ي مِ دِ هُيْ لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  اهللِ قُل ؾُم رَ 

 ف.متػؼ قمؾق ((مُ رِ حْ اعمُ  فُ بُ ـِ تَ ا جَيْ ا مِمَّ ئً قْ ؿَم  ُب ـِ تَ  جَيْ َٓ  ؿَّ ، صمُ فِ يِ دْ هَ 

ع ؿْ  مـ إمهال أطمدمها، واجلَ مَم وْ ع سملم اخلؼميـ أَ ؿْ وماجلَ  ؿافوا:

 يؼتيض اًمؼقل سماًمؽراهة اًمتـزهيقة دون اًمتحريؿ.

 وهل تواؾق ظذ هذا افؼول؟ ؿال:

ٓ أطمتاج إمم  ؿـ صمَ ومؿِ  :ػ اخلؼم إولع  َض ٓ: ٕكـل أُ  ؿؾت:

 ع.ؿْ اجلَ 

 ؟ن ؿافوا باإلباحةؾام أدفة مَ  ؿال:

 ام يع:ؿؾت: اشتدفوا ب 

 ك، وهق طمديث أم ؾمؾؿة.فَ ـْ ػ اخلؼم اًمذي يَ عْ َض  -أواًل 

وهق متػؼ  ،اؾمتدًمقا سمحديث قمائشة ريض اهلل قمـفا -ثاكًقا

 قمؾقف.

 ىماًمقا: اًمؼقاس يؼتيض ضمقاز ذًمؽ. -ثافًثا

د أن إن اجلامع ذم إيام اًمعنم عمـ أر ؿال ابن ظبد افز:
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ـ سماب ضمائز سمنمجاع، ومإظمذ مـ اًمشعر واًمظػر م -ُيضحل

 َأْومم.

 ما افراجح فديك؟ ؿال:

اًمراضمح ًمديَّ ضمقاز طمؾؼ اًمشعر وإفماومر ذم أيام اًمعنم  ؿؾت:

 .سمال يمراهة: ًمعدم صمبقت اًمـفل ،عمـ أراد أن يضحل

ت ذم طمديث قمائشة أكف لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمان ٓ بَ سمؾ صمَ  

م ممـقع مـ رِ حْ م، وٓ ؿمؽ أن اعمُ رِ حْ جيتـب ؿمقًئا مما جيتـبف اعمُ 

ػعؾ ذًمؽ اًمـبل وىمص إفماومر، ومع ذًمؽ يمان يَ  ؼ اًمشعرطمؾ

لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومدل قمغم ضمقاز ذًمؽ عمـ أراد إضحقة 

 مـ همػم سملس.

 ضمزاك اهلل ظمػًما. ؿال:

 ملم وإيايمؿ.آاًمؾفؿ  ؿؾت:

 

 

 

 



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الرابعمن   

 

935   

 

 .(اذتذْ ذِ ون األٍاً التشع صَاً: )13ض
 ؿ لقام إيام اًمتسع مـ ؿمفرؽْ ما طُم  يؼول افسائل افؽريم:

 ذي احلجة؟

 ؿؾت: بدايًة شلتـاول هذه ادسلفة من جاكبغ:

 اجلاكب احلديثل. -اجلاكب األول

 اجلاكب اًمػؼفل. -واجلاكب افثاين

 اجلاكب احلديثي: -أواًل 

اًمظاهر ًمديَّ قمدم صمبقت ظمؼم قمـ  أؿول وباهلل تعاػ افتوؾقق:

رؾمقل اهلل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومقام يتعؾؼ سمصقام اًمتسع مـ 

 ة، ٓ كػًقا وٓ إصمباشًما.ذي احلج

 َتػَضل  ظَع بافتوضقح أـثر. ؿال:

قمـ رؾمقل اهلل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أكف ما لام  دَ رَ وَ  ؿؾت:

 اًمتسع مـ ذي احلجة، وورد قمـف أكف لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

 ثبت.ويمؾ هذا ـ ذم حتؼقؼل ـ ٓ يَ  .يمان يصقمفا
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 ؾقفام.َتػَضل  ظَع بذـر احلديثغ، وبقان ما  ؿال:

 ؿؾت: 

 رأيُت  ما)): ىماًمت قمـفا، اهلل ريض قمائشة قمـ -احلديث األول

 .((طُّ ىمَ  اًمعنم ذم لائاًم  وؾمؾؿ قمؾقف اهلل لغم اهلل رؾمقل

 ظمرج هذا احلديث؟ـ أَ مَ ؿال: 

 (.9976أخرجه مسؾم يف ))صحقحه(( ) ؿؾت:

 تف ـمائػة.هَّ شمف ـمائػة، ووَ قَّ ومؼَ  وؿد اخَتؾف افعؾامء يف ثبوته:

 َؿَواه، وَمن َوَهاه؟ وما ُحجة ـل ؾريق؟َمن  ؿال:

اإلمام مسؾؿ سمنظمراضمف ًمف، ويمذا اإلمام  ممن َؿَواه: ؿؾت:

 اًمؽممذي. 

 وما حجتفم؟ ؿال:

 وهل رواية إقمؿش. ،لقسمقا  اًمرواية اعمتصؾة ؿؾت:

 يمام ىمال ويمقع. ،علخَ اًمـاس ذم اًمـَّ  إقمؿش أصمبُت  وؿافوا:

ر احلديث ذم يمَ ومؼد ذَ  ،ـلاإلمام اًمدارىمط اه:هَ وممن وَ  ؿؾت:

 .((اًمعؾؾ))ره ذم يمَ ، ويمذًمؽ ذَ ((اًمتتبع))يمتاسمف 
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 وما ُحجته؟ ؿال:

 مـ مَم وْ عل أَ خَ جتف أن مـصقر سمـ اعمعتؿر ذم اًمـَّ طُم  ؿؾت:

 علم وهمػمه.إقمؿش، يمام ىمال حيقك سمـ مَ 

، واعمرؾمؾ مـ ىمسؿ وىمد روى مـصقر احلديث مرؾماًل 

 اًمضعقػ.

 .((ؾؾ اسمـ أيب طماشمؿقمِ ))ديث ذم أيًضا هذا احل واكظر إن ؿمئَت 

 أفقست هـاك ؿرائن جتعؾـا كرجح رواية ظذ أخرى؟ ؿال:

عل قمـ خَ رواية إقمؿش قمـ اًمـَّ  ؿؾت: فؼائل أن يؼول:

 ة.ادَّ هل ـمريؼ اجلَ  -إؾمقد قمـ قمائشة

 ة.ادَّ همػم اجلَ  عل مرؾماًل خَ ورواية مـصقر سمـ اعمعتؿر قمـ اًمـَّ 

ة: ٕهنا دًمقؾ قمغم أنقمغم مدَّ ؼَ ة شمُ ادَّ ورواية همػم اجلَ  اًمراوي   اجلَادَّ

 ىمد طمػظفا.

ومـصقر مل يؽـ  ،سومنن إقمؿش يمان ُيدًم   إضاؾة إػ ذفك:

 س.دًم  يُ 
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: ومؼال ،ومـصقر إقمؿش قمـ أيب ؾئِ ؾُم  :ابن أيب حاتم ؿال

 وٓ يؾط ٓ أشمؼـ ومـصقر ويدًمس، يؾط طماومظ إقمؿش

 .يدًمس

واية األظؿش؟ هل جتـح إػ تؼوية رواية مـصور ظذ ر ؿال:

 أو ما حاصل رأيك يف هذا احلديث؟

 احلالؾ ًمديَّ أن اًمظاهر ومقف اإلرؾمال، وأكف ٓ يصح.ؿؾت: 

ب رواية إقمؿش.اه مـ اًمـؼاد وَل قَّ ـ ىمَ مـ همػم كؽػم قمغم مَ   قَّ

 اًمـبل كساء سمعضقمـ  ،دة سمـ ظماًمدقْ ـَ ما رواه هُ  -احلديث افثاين

 يمان وؾمؾؿ ؾقفقم اهلل لغم اًمـبل أن وؾمؾؿ، قمؾقف اهلل لغم

 مـ أيام وصمالصمة احلجة، ذي مـ اوشمسعً  قماؿمقراء، يقم يصقم

 .وخقس اًمشفر مـ اصمـلم أول :اًمشفر

 ما  درضمة هذا احلديث؟ ؿال:

 ثبت.هق طمديث ضعقػ ٓ يَ  ؿؾت:

 ما آومتف؟ ؿال:

 .عتؼَم ـ مُ ؼ مِ قصمَّ دة سمـ ظماًمد، ومل يُ قْ ـَ ومقف هُ  ؿؾت:
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 ف؟قتَ هؾ هذا هق اجلاكب احلديثل اًمذي قمـ ؿال:

 كعؿ. ؿؾت:

 اجلاكب افػؼفي: -ثاكًقا

ل أن ُكؾغِ  -اًمبابسمًمقس معـك شمضعقػ إطماديث اخلالة 

 احُلؽؿ، ومػل سمعض اعمقاـمـ يؽقن اًمعؿؾ سماًمعؿقمات.

ح من ؾضؾك. ؿال:  َوضِّ

يمام ؾمؾػ ًمقس هـاك طمديث ظماص يػقد أكف لغم اهلل  ؿؾت:

 قمؾقف وؾمؾؿ يمان يصقم اًمتسع مـ ذي احلجة.

أو ضمقازه قمغم  ،ت شمميمد اؾمتحباب ذًمؽًمؽـ هـاك قمؿقما

 أىمؾ شمؼدير.

 َتػَضل  بذـر هذه افعؿومات. ؿال:

 ؿؾت: 

 قمؾقف اهلل لغم اًمـبل قمـ ،ريض اهلل قمـفام قمباس اسمـ قمـ -أواًل 

 اهلل إمم أطمب ومقفا اًمصاًمح اًمعؿؾ أيامٍ  مـ ما)): ىمال أكف وؾمؾؿ

 وٓ اهلل، رؾمقل يا: ىماًمقا .اًمعنم أيام يعـل ((إيام هذه مـ
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 إٓ اهلل، ؾمبقؾ ذم اجلفاد وٓ)): ىمال اهلل؟ ؾمبقؾ ذم اجلفاد

 .((سمٌمء ذًمؽ مـ يرضمع ومؾؿ وماًمف، سمـػسف ظمرج رضمؾ

واًمؾػظ ٕيب ( 24389، وأسمق داود )(969رواه اًمبخاري )

 داود.

 وما وجه افشاهد مـه؟ ؿال:

 اًمصاًمح اًمعؿؾ أيامٍ  مـ ما)): وؾمؾؿ قمؾقف اهلل لغم ىمقًمف ؿؾت:

 .((إيام هذه مـ هللا إمم أطمب ومقفا

وهق داظمؾ  ،إقمامل وأومضؾفا ّؾ ضَم اًمصقم مـ أَ  ومعؾقٌم أن

 ضؿـًا ذم إقمامل اًمصاحلة.

 ؾمؿعت: ىمال قمـف، اهلل ريض ريدْ اخلُ  ؾمعقد أيب قمـ -ثاكًقا

 ؾمبقؾ ذم ايقمً  لام ـمَ )): يؼقل وؾمؾؿ قمؾقف اهلل لغم اًمـبل

 تػؼ قمؾقف.م ((اظمريػً  ؾمبعلم اًمـار قمـ وضمفف اهلل دعَّ سمَ  اهلل،

 اًمنمع قمـف. فَ ـْ ذم يمؾ لقم مل يَ  وهذا قمام   ؿؾت:

 .به ذهب أـثر أهل افعؾم إػ اشتحبا -ثافًثا
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 .مـفؿ يمثػم أو اًمعؾامء أيمثر ىمقل هق ؿال احلاؾظ ابن رجب:

 ضمزاك اهلل ظمػًما قمغم هذا اإليضاح واًمبقان. ؿال:

 وإيايمؿ. ،رب اًمعاعملم ملم ياآاًمؾفؿ  ؿؾت:
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يف غري ونفسّدا ي صًٌ ًٌٍ الشبت ِل)ُح :14ض
 .الفسٍضْ(

ؿ لقم يقم اًمسبت مـػرًدا ذم ؽْ ما طُم  يؼول افسائل افؽريم:

 همػم اًمػريضة؟

 اخَتؾف افعؾامء يف ذفك ظذ ؿوفغ: ؿؾت:

 .ىمقل سماًمؽراهة  -

 وىمقل سماجلقاز.  -

 وهق ىمقل ؿماذ وضعقػ. .ًمتحريؿوهق ا ـوَثم ؿول ثافث

 ؿال: َمن ؿال به؟

 إًمباين رمحف اهلل. اًمشقخ ؿؾت:

 ما دًمقؾف؟ ؿال:

َّٓ ومِقَٓ شَمُصقمُ ))دًمقؾف طمديث:  ؿؾت: ْبِت إِ َض قا َيْقَم اًمسَّ اَم اوْمؽُمِ

َّٓ حِلَاَء قِمـََبٍة َأْو قُمقَد ؿَمَجَرٍة  ْد َأطَمُديُمْؿ إِ
قَمَؾْقُؽْؿ، َوإِْن  مَلْ جَيِ

 ؟((وَمْؾَقْؿَضْغفُ 
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 وهؾ لح هذا احلديث؟ ؿال:

يصح قمـ رؾمقل اهلل لغم اهلل قمؾقف هذا طمديث ٓ  ؿؾت:

 سمشفادة يمبار اًمـؼاد. ،وؾمؾؿ

 َمن َضَعػه من افعؾامء؟ ؿال:

  ممن َضَعػوا هذا احلديث: ؿؾت:

ري، وإوزاقمل، وماًمؽ، وحيقك اًمؼطان، وأمحد، هْ اًمزُّ 

ائل، واًمطحاوي، واسمـ اًمعريب، َس وإصمرم، وأسمق داود، واًمـَّ 

 ح، واسمـ طمجر...وهمػمهؿ.ػؾواسمـ شمقؿقة، واسمـ اًمؼقؿ، واسمـ مُ 

 يا اهلل!! ـل همالء ضعـوا يف هذا احلديث؟! ؿال:

 ؾفل صححه أحد من افعؾامء؟

بان، ؿة، واسمـ طمِ يْ زَ اسمـ ظُم لححف اًمؽممذي، و ؿؾت:

 ...وهمػمهؿ. واحلايمؿ

ح؟ ؿال:  ؾلي افؼوفغ ُترجِّ

 أرضمح قمدم صمبقت اخلؼم. ؿؾت:

 داذا؟: ؿال
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 ؿؾت: فسببغ:

 قه أىمقى سمال ريب ممـ لححقه.ػعَّ ـ َض مَ  ٕن -أواًل 

 ـ لححقه أىمرب إمم اًمتساهؾ.مَ  -ثاكًقا

ـ ىمال سمحرمة لقم اًمسبت وسمعد اًمبحث مل أضمد مَ  ؿؾت:

 إٓ اًمشقخ إًمباين رمحف اهلل. -مـػرًدا

وَمن صححوا احلديث من افعؾامء أمل حيؿؾوه ظذ  ؿال:

 افتحريم؟!

عؾؼة سمؿـ واًمؽراهة هـا مت .ٓ، إكام محؾقه قمغم اًمؽراهة ؿؾت:

 أو شمعظقؿف. اًمققم دون ؾمائر إيام د ختصقصَص ىمَ 

 ؿال: ؾام أدفة من ؿافوا بجواز صوم افسبت مـػرًدا؟

 :ؿؾت: هلم مجؾة من األدفة، مـفا ما يع

اًمصقام إمم اهلل لقام داود، يمان يصقم  بُّ طَم أَ ))طمديث:  -2

 متػؼ قمؾقف. ((اا ويػطر يقمً يقمً 

 اًمسبت. ستؾزم طمتاًم لقاموهذا يَ  ؿافوا:
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ظمؾقكم سمثالث قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، ىمال: أولاين  -2

ؿمفر، ولالة  لقم صمالصمة أيام مـ يمؾٓ أدقمفـ طمتك أمقت: 

 . متػؼ قمؾقف.اًمضحك، وكقم قمغم وشمر

لقام صمالصمة  ـ داوم قمغمومؿَ  (ؿ اًمسبتُص ٓ شمَ ) :ومل يؼؾ ؿافوا:

 حتاًم ؾمققاومؼ يقم اًمسبت.وم ،أيام مـ  يمؾ ؿمفر

لغم اهلل قمؾقف  يمانريض اهلل قمـفا ىماًمت:  قمـ قمائشة -3

ويػطر طمتك كؼقل: ىمد  .يصقم طمتك كؼقل: ىمد لام وؾمؾؿ

 ،أيمثر مـ لقامف مـ ؿمعبان طُّ  مـ ؿمفر ىمَ ومل أره لائاًم  .أومطر

. متػؼ يمان يصقم ؿمعبان يمؾف، يمان يصقم ؿمعبان إٓ ىمؾقاًل 

 قمؾقف.

 ؿافوا: هذا يػقد صقام يوم افسبت من وجفغ:

غم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أهمؾب ؿمعبان، وسمال ؿمؽ لقمف ل -األول

 ؾمققاومؼ يقم اًمسبت.

ٓ  :كف لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمان يصقم طمتك يؼالقْ يمَ  -افثاين

 يػطر.
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 ،لقم قماؿمقراء وقمرومة لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمغم ثَّ طَم  -4

  ؾمققاومؼ يقم اًمسبت.حتاًم ومـ داوم قمؾقفام ومَ 

ـ ؿمقال، يمان ا معف ؾمتًّ بَ شمْ ـ لام رمضان صمؿ أَ مَ ))[ طمديث: 5]

 .((يمصقام اًمدهر

، وىمد يؽقن ((جمتؿعات))أو  ((متػرىمات)) :ومؾؿ يؼؾ ؿافوا:

 ـ داوم قمؾقفا ؾمققاومؼ اًمسبت.ومقفا ؾمبت، سمؾ مَ 

 أمل ُيَعل هذا احلديث؟ ؿال:

ـ ؾف ىمقم، ولححف ىمقم، واعمـاىمشة هـا قمـد مَ قمَ أَ  ؿؾت:

 لححقه.

اهلل ت اًمـبل لغم قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، ىمال: ؾمؿع -6

ا ٓ يصقمـ أطمديمؿ يقم اجلؿعة، إٓ يقمً ))يؼقل:  قمؾقف وؾمؾؿ

 . متػؼ قمؾقف.((ىمبؾف أو سمعده

 ومفـا لقام اًمسبت. ؿافوا:

 ،ػع  ما دام طمديث اًمـفل قمـ لقم اًمسبت ىمد ُض  ؿافوا: -7

 ر.ك، ومقبؼك إمر قمغم اجلقاز، واًمصقم قمؿؾ سمِ فَ ـْ ومال دًمقؾ يَ 
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 ؾام اخلالصة وما افراجح فديك؟ؿال: 

اخلاللة أن اًمعؾامء اظمتؾػقا ذم طمؽؿ إومراد اًمسبت  ؾت:ؿ

وهـاك  .ىمقل سماًمؽراهة، وىمقل سماإلسماطمة قمغم ىمقًملم: -سماًمصقام

وهق ًمؾشقخ إًمباين رمحف اهلل، ًمؽـف ىمقل  ،ىمقل صماًمث سماًمتحريؿ

 ضعقػ.

إذ اخلؼم  :ضمقاز إومراد يقم اًمسبت سماًمصقام وافراجح فدَي:

ما يػقد  ((اًمصحقحلم))ك قمـ ذًمؽ ٓ يصح، وذم فَ ـْ اًمذي يَ 

 ضمقاز إومراد اًمسبت سماًمصقام.

 هل وؿػَت يف هذه ادسلفة ظذ ممفػات؟ ؿال:

 ذم هذه اعمسلًمة قمغم سمعض اعممًمػات. وىمػُت  ؿؾت:

 قمكمَّ سمذيمر هذه اعممًمػات. ْؾ ػضَّ شمَ  ؿال:

 ن هذه ادمفػات:ؿؾت: مِ 

ًمؾشقخ  ((ؿ لقم يقم اًمسبت ذم همػم اًمػريضةؽْ طُم )) -9

 قد.قمبد اهلل سمـ قمبد اًمعزيز آل مُح  ؾمعد سمـ /اًمديمتقر

 وهق أومضؾفا مـ وضمفة كظري.
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شمـبقف ذوي اًمعؼقل اًمسديدة إمم طمؽؿ لقم اًمسبت ذم )) -2 

مة إًمباين رمحف الَّ مع حتؼقؼ قمؾؿل رللم ًمؾعَ ، همػم ومريضة

 .((اهلل

 .اعممًمػ : أسمق طمسام اًمديـ ؾمقػ اًمـٍم قمكم قمقسك اًمطروماوي

ًمؾشقخ حمؿد (( اًمـاومؾةؿ لقام يقم اًمسبت ذم ؽْ طُم )) -3

 . إسمراهقؿ ؿمؼرة

ر اًمروض ذم طمؽؿ لقام يقم اًمسبت ذم همػم هْ زَ )) -4

 .ًمؾشقخ قمكم طمسـ قمبد احلؿقد ((اًمػرض

 ًمؾشقخ  ((اًمؼقل اًمثَّْبت ذم لقم يقم اًمسبت)) -5

 .ديجْ حمؿد سمـ محد اًمـَّ 

م)) -6  ، ((لقام اًمسبت َوْهؿ ؾَمق ئ اًمَبْخت اًمذي طَمرَّ

  ((لقام يقم اًمسبت ذم سمقان طِمؾ تبْ اًمؼقل اًمثَّ ))أو 

 .طمسـ سمـ قمكم اًمسؼافسمؼؾؿ 

 .((ا ورد ذم لقام يقم اًمسبتت عمِ بْ اًمتحؼقؼ اًمثَّ )) -7

 .سمؼؾؿ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ رمزي 
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حيقك  سمؼؾؿ ((ت ذم طمؽؿ لقم يقم اًمسبتبْ اًمؼقل اًمثَّ )) -8

 .إؾمامقمقؾ قمقد

 .((اإلقمالم سملن لقام اًمسبت ذم اًمـػؾ ًمقس سمحرام)) -9

 ف قمغم اعمؽتبة اًمشامؾة، وٓ أقمرف ممًمػف.ث وضمدشمُ حْ هذا سمَ 

 ذم هذه اعمسلًمة. ًمػْت وهـاك يمتب أظمرى  أُ 

 اهلل شمعامم. ؽظػِ وطَم  ،ك اهلل ومقؽارَ ضمزاك اهلل ظمػًما، وسمَ  ؿال:

 ملم وًمؽ سمؿثؾ.آاًمؾفؿ  ؿؾت:
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 : )حلي جتىَد البٌٍضات لمنشاء(15ض
قمؿؾقات دمؿقد ؿ إضمراء ؽْ ما طُم  يؼول افسائل افؽريم:

 ػظ احلققاكات اعمـقية ًمؾرضمال؟اًمبقيضات ًمؾـساء، وطمِ 

 ،واًمصالة واًمسالم قمغم ؾمقدكا رؾمقل اهلل ،احلؿد هللؿؾت: 

 وسمعد:

ذ اًمبقيضة مـ اعمرأة أو اًمسائؾ اعمـقي مـ اًمرضمؾ ظْم وملَ 

 ،مـ مسائؾ اخلالف سملم قمؾامء قمٍمكا -وآطمتػاظ سمف

 ًمة قمغم ىمقًملم:ؾػ اًمعؾامء اعمعاسون ذم اعمسلومؼد اظمتَ 

 هذه قمؿؾقة ضمائزة سمنموط. -افؼول األول

 َمن ؿال هبذا افؼول؟ ؿال:

وقمغم رأؾمفؿ ممؾمسة  ،ىمال هبذا مجاقمة مـ أهؾ اًمعؾؿ ؿؾت:

 دار اإلومتاء اعمٍمية.

 هبا مـ خماـمر. تّػ هذه قمؿؾقة همػم ضمائزة: عما حَت  -افؼول افثاين

 َمن ؿال هبذا افؼول؟ ؿال:
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وقمغم رأؾمفؿ ممؾمسة  ،هؾ اًمعؾؿىمال هبذا مجاقمة مـ أ ؿؾت:

 اإلومتاء إردكقة، وقمغم رأؾمفا اعمػتل اًمساسمؼ اًمديمتقر دار 

 كقح قمكم ؾمؾامن.

 ؟ وما افؼوط؟زينجوِّ ادُ ؾام وجفة  ؿال:

قمؿؾقة دمؿقد اًمبقيضات يرى ألحاب هذا اًمرأي أن  ؿؾت:

 ضقاسمطاًمؼ ومْ ضمائزة، وًمقس ومقفا حمظقر ذقمل إذا ما متت وَ 

 اًمنمقمقة.

 مـ اًمتطقرات اًمعؾؿقة اجلديدة ذم جمال اإلكجاب ؼَم عتومفل شمُ 

مما يتقح ًمؾزوضملم ومقام سمعد أن يؽررا قمؿؾقة  :اًمصـاقمل

اإلظمصاب قمـد احلاضمة، وذًمؽ دون إقمادة قمؿؾقة حتػقز 

 بقض إلكتاج سمقيضات أظمرى.اعمِ 

وهـاك ظدة ضوابط ذظقة ُيب مراظاهتا ظـد ظؿؾقة جتؿقد 

 افبويضات.

 ؿال: ما هذه افضوابط؟
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 هي ضوابط أربعة: ؿؾت:

ٓ  تؿ قمؿؾقة اًمتخصقب سملم زوضملمأن شمَ  -افضابط األول

 .أضمـبقلم

تؿ اؾمتخراج اًمبقيضة واؾمتدظماَلا سمعد اًمتخصقب ذم وأن يَ  

 .سمقـفا وسملم زوضمفاأصمـاء ىمقام قمالىمة اًمزوضمقة  ،اعمرأة

وٓ جيقز ذًمؽ سمعد اكػصام قمرى اًمزوضمقة سملم اًمرضمؾ واعمرأة 

 مها.سمقوماة أو ـمالق أو همػم

ودمؿقد اًمرضمؾ  مـ هذا أن دمؿقد اعمرأة ًمؾبقيضة أومفؿ ؿال:

 حتت إـمار ذقمل؟يمان ٓ جيقز إٓ إذا  -ًمؾؿـل

ٓ إؿمؽال ومقف سمزواج أو سمدون  فاًمتجؿقد ذم طمد ذاشم ؿؾت:

 .زواج

 .إظمراج اًمبقيضة أو اًمسائؾ اعمـقي، وآطمتػاظ سمف ومعـاه: 

 ف ومؼط.أما قمؿؾقة اًمتخصقب ومال حتؾ إٓ سملم رضمؾ وزوضمت

 أن واحلؿد هلل، ومام اًمضاسمط اًمثاين إذن؟ ومفؿُت  ؿال:

  ؿؾت: 
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بة سمشؽؾ آمـ خصَّ ظ اًمؾؼاطمات اعمُ ػَ هق أن حُت  -افضابط افثاين

قل دون اظمتالـمفا ؿـع وحَيُ حتت رىماسمة مشددة، سمام يَ  ،متاًما

 .قمؿًدا أو ؾمفًقا سمغػمها مـ اًمؾؼائح اعمحػقفمة

 اب اعمستشػك ألح ؼصد أماكة اًمطبقب، وأماكةشمَ  ؿال:

 ظ ومقف هذه اًمؾؼاطمات؟ػَ أو اًمعؿؾ اًمذي حُت 

 كعؿ. ؿؾت:

 فؽن هل هذا مضؿون خاصة يف زماكـا؟ ؿال:

 !!ا، وهق حمؾ كظرضامن هذا مـ اعمسائؾ اًمصعبة طمؼًّ  ؿؾت:

 ومام اًمضاسمط اًمثاًمث؟ ؿال:

 ؿؾت: 

ذم َرطِمٍؿ  ؼقحةاًمؾُّ تؿ وضع تؿثؾ ذم أٓ يَ يَ  -افضابط افثافث

ٓ شمؼمقًما وٓ  ،لاطمبة اًمبقيضة اعمؾؼحة همػم رطمؿ ة،أضمـبق

 .سمؿعاوضة
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 ـقف ذفك؟ ؿال:

رم ذقًما سمقع أو ذاء أو إهداء أو شمؼمع سمبقيضات حَي  ؿؾت:

شمؼمع سمؿـل أو إهداء أو  رم ذقًما سمقع أو ذاءوحَي  .امرأة أضمـبقة

 م ذقًما.رَّ حَ ا ذم ذًمؽ مـ اظمتالط إكساب اعمُ رضمؾ أضمـبل: عمِ 

سمبقيضة اًمزوضمة ومـل اًمزوج طمال ىمقام  تؿ هذا إٓٓ يَ  :أي

  .اًمزوضمقة

ومال يصح سمعد اًمطالق أو سمعد ووماة اًمزوج أو سمعد أي اكػصال 

 هنائل سملم اًمزوضملم.

 ؟اًمراسمعومام اًمضاسمط  ؿال:

 ؿؾت: 

أٓ يؽقن ًمعؿؾقة دمؿقد اًمبقيضة آصمار ضماكبقة  -افضابط افرابع

ؾػة اًمتل كتقجة شملصمر اًمؾؼائح سماًمعقامؾ اعمخت :ؾمؾبقة قمغم اجلـلم

ؼقة، ؾْ  طمال احلػظ، يمحدوث اًمتشقهات اخلَ ىمد شمتعرض َلا ذم

 أو اًمتلظمر اًمعؼكم ومقام سمعد.
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معـك اًمضاسمط إظمػم قمدم طمدوث اًمرضر، أًمقس  ؿال:

 يمذًمؽ؟

 سمغم. ؿؾت:

 ادـع؟ يفجتفم وما ُح  ؟ؿال: ؾام وجفة أصحاب افؼول افثاين

 جتفم ؾقام يع:ؿؾت: وجفتفم وُح 

 رات اعمغؾظة.قْ ذم هذا يمشػ ًمؾعَ  -أواًل 

وهق  ،ذم هذا اؾمتخراج ًمؾؿـل قمـ ـمريؼ آؾمتؿـاء -ثاكًقا

 حمرم.

شقة مـ اظمتالط إكساب ظمالل قمؿؾقة حتضػم ماء اخلَ  -ثافًثا

 .اًمرضمؾ وسمقيضة اعمرأة ًمؾتؾؼقح

ا سمسبب ومساد ووىمقع هذا سمسبب اخلطل وارد، واطمتامًمف قمؿدً  

 .ااًمذمؿ وارد أيًض 

 ـؼاط؟هل ظـدك جواب ظن هذه اف ؿال:

 اًمـؼطة إومم واًمثاكقة. ـًمديَّ ضمقاب قم ؿؾت:

 .ْؾ ػضَّ شمَ  ؿال:
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 ؿؾت: 

ىمضقة يمشػ اًمعقرة وحتريؿ ذًمؽ هذا معؾقم، ًمؽـ   -أواًل 

ػ اًمعقرة هـا ًمرضورة ومزال احلرج، سمؾ ويؿؽــا أن كجد ْش يمَ 

سفؾ ومفـا شمَ  ،رهيا ًمؾرضمؾجُي  اري اًمعؿؾقة ًمؾؿرأة وـمبقبً ـمبقبة دُم 

 اعمسلًمة أيمثر.

وإكام ومقفا  ،ىمضقة آؾمتؿـاء وحتريؿ ذًمؽ ًمقست ىمطعقة -ثاكًقا

ـ يمرهفا مفا ًمف وضمف، ومَ رَّ ـ طَم ومؿَ . ظمالف يمبػم وىمديؿ وؾمائغ

زها ـ مـ همػم شمػريط ـ ومقفا ًمف وضمف، وهق ما قَّ ـ ضَم ومَ  .ًمف وضمف

 كؼقل سمف، ويتليمد اجلقاز هـا ًمؾؿصؾحة.

ؾام اجلواب ظن افـؼطة افثافثة، وهي احتامفقة اختالط  ؿال:

 األكساب؟

هذا هق اإلؿمؽال اًمؼائؿ ذم هذه اعمسلًمة، وهق اطمتامًمقة  ؿؾت:

واًمتحػظ مـف ممؽـ ذم طمال وضمقد اخلؼماء . كساباظمتالط إ

 مـًا.آؿؾؽقن مؽاًكا إمـاء اًمثؼات اًمذيـ يَ 
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ضمزاك اهلل ظمػًما قمغم هذا اًمعرض اعمقضمز، ومام اًمراضمح  ؿال:

 ًمديؽ؟

ـ ىمال سماجلقاز ومؿَ  ،يف احلؼقؼة ـال افؼوفغ ُمعتَز  ؿؾت:

 ومـ ىمال سماعمـع ًمف وضمف. .سماًمنموط اًمدىمقؼة اًمساسمؼة ومؾف وضمف

 سمارك اهلل ومقؽ، ورطمؿ واًمدشمؽ. ؿال:

 وإيايمؿ. ،ملمآاًمؾفؿ  ؿؾت:
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ي وظاهدّ وشمشن قَاوْ ِل: )ُح16ض
 أزطػسه(؟

مسؾسؾ ىمقامة )ما اًمرأي ذم مشاهدة  يؼول افسائل افؽريم:

 ؟(أرـمغرل

عمسؾسالت وإومالم وما ؿماسمف ذًمؽ مـ مشاهدة ا ؿؾت:

ؾ إذا اطمتقت قمغم إلؾ ومقفا احلِ  -إقمامل اًمػـقة واًمدرامقة

  .مباطمات ودقمت إمم اًمػضقؾة ٓ اًمرذيؾة

 ،أما إذا يماكت مؾقئة سماًمػسؼ واًمػجقر واخلالقمة واعمجقن

 ومقتجف اًمؼقل سماًمتحريؿ وسمؼقة.

بخصوصه: ؾػي هذه  (مسؾسل ؿقامة أرضغرل)أما مشاهدة 

 ادسلفة خالف حمتؿل.

 عرض يل صورة هذا اخلالف؟ؿال: هل من ادؿؽن أن تَ 

 (أرضغرل)مسؾسل ؿقامة ؿؾت: اختؾػوا يف حؽم مشاهدة 

 ظذ ؿوفغ:

 ٓ جيقز. -افؼول األول
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 جيقز. -افؼول افثاين

 ن ؿافوا بعدم اجلواز؟ما وجفة مَ  ؿال:

 خلصفا يف افتايل:أُ ؿؾت: هلم مجؾة من احُلجج يؿؽن أن 

مقىمػفؿ مـ اًمتؿثقؾ ذم اجلؿؾة أكف طمرام يمؾف: ٕكف قمبارة  -2

ًمقس هق ذم  (أرـمغرل)ومفذا اًمذي يؼقم سمدور  ،قمـ يمذب

 احلؼقؼة.

 ىماًمقا: ومقف اظمتالط، وآظمتالط حمرم. -2

 ىماًمقا: ومقف مقؾمقؼك، واعمقؾمقؼك حمرمة. -3

ومشاهدة اعمتؼمضمات قمـ ىمصد  .شمؼمج ًمؾـساء :ىماًمقا ومقف -4

 وقمؿد طمرام.

س اًمؽػار اًمذي ومقف لؾبان، بْ ؾبس ومقف اًمبعض ًمُ قا: يَ ىماًم-5

 وهذا حمرم.

 ب وهمرام، وهذا طمرام، وشمصقف ممؼقت.شاهد طُم ومقف مَ  -6

 ًٓ  شاهدة اعمسؾسؾ.ـ ىماًمقا سمتحريؿ مُ أسمرز أؾمباب مَ  هذه إمجا
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 ن ؿافوا بجواز مشاهدته؟ؿال: ؾام وجفة مَ 

حجج أصحاب افرأي األول بعدم  نوهل هلم أجوبة ظ

 ز؟اجلوا

يؿؽن أن  ،ؿؾت: افذين ؿافوا باجلواز هلم مجؾة من احلجج

 تؾخقصفا يف افتايل:

ذم هذا اعمسؾسؾ شمعريػ ًمؾـاس سمؼصة سمطؾ مـ إسمطال،  -2

 وهذه هماية طمسـة.

ًمؾـاس قمغم اجلفاد إلقمالء يمؾؿة اهلل، واعمحاومظة  ث  ومقف طَم  -2

 قمغم إوـمان وإقمراض، وحمارسمة أهؾ اًمظؾؿ واًمطغقان.

أهؾ يمؾ زمان سمؾغتفؿ، وأهؾ زماكـا شممصمر ومقفؿ  ـَمبُيا -3

ب طَ هذه اعمسؾسالت أيمثر مـ اًمؽتب واعمؼآت واخلُ 

 واعمحاضات.
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 ؿال: ؾام أجوبتفم ظذ ُحجج افػريق األول؟

 ـل كؼطة: نؿؾت: هلم أجوبة ظ

 موؿػفم من افتؿثقل وأكه ـذب.ظن أما افؼول  -9

سمحقث يعتؼد  ،ؼقؼةذيمر ظمالف احلاًمؽذب هق أن شمَ ؾقؼال هلم: 

 َت دقمْ ذيمره هق احلؼقؼة، ومبفذا شمؽقن ىمد ظَم اًمسامع أن ما شمَ 

 اًمسامع.

 عؾؿ يؼقـًاـ يشاهده يَ يمؾ مَ  : ٕنوال يـطبق هذا ظذ ادسؾسل

هذا ًمقس هق أرـمغرل، وإكام هق ممثؾ يؼقم سمدوره، ومؾؿ  أن

 يتحؼؼ اخلداع هـا.

ؽتبقن ؾ يَ ؼة ذم اعمسؾسؾْ ذم سمداية يمؾ طَم  أو بطريؼة أخرى يؼال:

 وهبذه اًمطريؼة ٓ يمذب. .ـ يؼقمقن سمإدوارأؾمامء مَ 

 م(.رَ وهو حُمَ  ،أما ؿوهلم: )ؾقه اختالط -2

 ا، وًمق يمان يمؾ اظمتالط حمرمً امً رَّ ًمقس يمؾ اظمتالط حُم  ؾقؼال:

واخلروج ًمؾتسقق  ـا قمغم اًمـساء اعمٌم ذم اًمطرىماتمْ رَّ حلَ 

 واًمتـزه.
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أو  ،اطمتؽاك سمإضمساد وإكام آظمتالط اعمحرم هق ما يمان ومقف

 سات سملم اًمرضمال واًمـساء.ضحؽات ومَهَ 

 .أو ظمؾق اًمرضمؾ سماعمرأة ذم مؽان يلمـان ومقف دظمقل أطمد قمؾقفام

ًمؽـ ًمقس معـك وضمقده أن كؽمك  ،وهذا مقضمقد ذم اعمسؾسؾ

 وإكام يؿؽـ اشمؼاء هذه اعمشاهد. ،مشاهدة اعمسؾسؾ

 يمقػ كتؼقفا؟ ؿال:

شمشاهد مـ يمؿبققشمر ـ أو سمتغقػم  سمتؿرير اعمشفد ـ إذا يمـَت  ؿؾت:

 اًمؼـاة ـ إذا يمـت شمشاهد مـ شمؾػاز ـ طمتك يـتفل اعمشفد.

 وهي حمرمة(. ى،أما ؿوهلم: )ؾقه موشقؼ -3

 متفا حمؾ ظمالف سملم اًمعؾامء.مسلًمة اعمقؾمقؼك سمرُ ؾقؼال: 

 وىمال ىمقم سمجقازها. .وماجلؿفقر قمغم حتريؿفا

زها قَّ ؼد ضَم وم ،ومؾق يماكت اعمقؾمقؼك ًمؾحث قمغم اجلفاد واًمـشاط

م، وًمؽـف رَّ اعمٌم سمتػاظمر حُم  يمام أن تؿؾ.ىمقم، وهذا ظمالف حم

 ذم ؾماطمات اجلفاد ضمائز.
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وماًمراضمح ًمديـا ضمقاز اعمقؾمقؼك: ًمعدم وضمقد دًمقؾ  ،ومع ذفك

 لحقح سيح يػقد حتريؿفا.

إمم ٓ شمدقمق  د أن اعمقؾمقؼك اًمتل ومقفليمَّ شمَ  ع ادسؾسلابَ ن تَ ومَ 

 قؼك شمشجقعقة ٓ سملس هبا.ًمػسؼ واعمجقن، وإكام هل مقؾما

 ويمذًمؽ أيًضا: يؿؽـ يمتؿ اًمصقت قمـد شمشغقؾ اعمقؾمقؼك.

 .(ؾقه تزج فؾـساء)أما ؿوهلم:  -4

 اب ظـه بثالثة أجوبة:وُي ،ؾقؼال: افتزج يف ادسؾسل ؿؾقل

 ؽمك اخلػم إقمظؿ ًمؾنم اًمؼؾقؾ.ٓ كَ  -األول

ا يماًمتل ومقف :شاهد اًمتل ومقفا شمؼمجُيؿؽـ شمػادي اعمَ  -افثاين

 قمشؼ وهمرام أو اظمتالط ممـقع.

د ضَم وَ  ،د هذا اعمسؾسؾ مـ أوًمف إمم آظمرهاهَ ـ ؿَم مَ  -افثافث

قمدد اعمحجبات أيمؼم سمؽثػم مـ اعمتؼمضمات، سمؾ ٓ وضمف 

 ًمؾؿؼاركة.
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 .(افصؾقب هس فزي افؽػار افذي ؾقب  ؾقه فُ )أما ؿوهلم:  -5

 ومام اعماكع أن أىمػ ذم، ًمق اومؽمضـا قمدم ضمقاز ذًمؽ مثاًل  ؾقؼال:

 ،سمقتل يمؾ يقم، وأؿماهد اًمؼسقس وهق يؿٌم ذم اًمشارع ةكاومذ

 وىمد ًمبس صمقسمف إؾمقد اًمذي ومقف لؾقب يمبػم؟!

د إصمؿ ذم ذًمؽ، ومؿجرد اعمشاهدة عمشفد يمفذا شاهِ ًمقس قمغم اعمُ 

 دة.شاهَ أمر مباح، ومفـاك ومارق يمبػم سملم اًمتؿثقؾ واعمُ 

 ف ممؼوت(.و  َص شاهد حب وؽرام، وتَ أما ؿوهلم: )ؾقه مَ [ 6]

 ؾقؼال: 

 ؽمك اخلػم إقمظؿ ًمؾنم اًمؼؾقؾ.ٓ كَ  -أواًل 

 شاهد اًمتل ومقفا طمب وهمرام يمام ؾمبؼ.ُيؿؽـ شمػادي اعمَ  -ثاكًقا

 تًمقس تشاهد اًمتل ومقفا شمصقف ممؼقشاهدة اعمَ مُ  -ثافًثا

 .اطمراًما ذم ذاهت

دة كقاة وسمداية ًمقتحدث اخلطباء شاهَ ويؿؽـ أن شمؽقن هذه اعمُ 

ؿقا اًمـاس، ؾ  عَ ويُ  ،ات اًمتصقفواًمدقماة واًمعؾامء قمـ مـؽر

 ـقا َلؿ طمؼقؼة اًمتصقف اعمؿـقع واًمتصقف اعمؼبقل.ق  بَ ويُ 
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 رضؽ يا ؿمقخ.ضمزاك اهلل ظمػًما قمغم قمَ  ؿال:

 رب اًمعاعملم وإيايمؿ. ملم ياآاًمؾفؿ  ؿؾت:

 بعد هذا افعرض ما هو افراجح فديؽم؟ ؿال:

شاهدة هذا ادسؾسل بافضوابط ؿؾت: افراجح فدَي جواز مُ 

 افقة:افت

 شغؾ هذا اعمسؾسؾ قمـ واضمب ديـل أو دكققي.أٓ يَ  -2

 د.شاهَ شمُ ومال  ،شاهد اًمتؼمج أو اًمغرامر مَ رَّ متُ أن  -2

 ،ذم اعمسؾسؾ ةد قمغم لقرة اًمتصقف اعمقضمقدعتؿَ أٓ يُ  -3

 مـفا اعمؼبقل ومـفا اعمردود. ديـ: ٕناًم ظمذ مـفمومق

 بؼي فدَي شمال أخر. ؿال:

 سمطرطمف. ْؾ ػضَّ شمَ  ؿؾت:

ؾام هذه  ،َت ؾقام شبق أن يف هذا ادسؾسل ؾوائدر  ـَ ذَ  ل:ؿا

 افػوائد؟

 ؿؾت: هـاك ؾوائد ـثرة، مـفا ظذ شبقل ادثال ال احلك:
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ذم  ،ومقف مثال ًمؾدراما اًمـظقػة، وهل مطؾقسمة قمغم اًمساطمة -أواًل 

 مؼاسمؾ اًمدراما اًمسقئة اًمعارية اًمػاضمرة.

د ذم ؼَ ػْ ادت شمُ قمغم اًمؼقؿ اًمديـقة اًمتل يم ث  طَم  ومقف -ثاكًقا

اجلفاد، واًمعدل، وحمارسمة اًمػساد، واًمؼضاء قمغم  يمـ :جمتؿعاشمـا

 كة.قَ اخلَ 

 شمذيمػم ًمؾؿسؾؿلم سمامضقفؿ اًمعريؼ. ومقف -ثافًثا

 ومقف سمقان حلؼقؼة اًمٍماع سملم إكظؿة سملكقاقمفا. -رابًعا

 هلل.إمم اًمؾـاس قمغم اًمرضمقع  ث  ومقف طَم  -خامًسا

اًمديـ واًمدوماع قمـ  ومقف شمرسمقة ًمألضمقال قمغم طمب -شادًشا

 اًمقـمـ.

 ـٍم احلؼ وًمق سمعد طملم.ومقف أن اهلل شمعامم يَ  -شابًعا

ومقف  ىمراري سملنإاعمسؾسؾ، مع  اهذه سمعض اًمػقائد اًمتل ذم هذ

 كؽمك اخلػم ٓ :ا، ًمؽـ يمام ىمؾت مـ ىمبؾأظمطاء يمثػمة ضمدًّ 

 دة. شاهَ ق سملم اًمتؿثقؾ واعمُ ػر  وٓسمد أن كُ  .اًمؽثػم ًمؾرضر إىمؾ
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 اهلل ًمؽ، وضمزاك اهلل قمـا يمؾ ظمػم. رؽَ ؿَم  ؿال:

 رب اًمعاعملم. ملم ياآاًمؾفؿ ؿؾت: 
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ي الدعاء ادتىاعُ بعد دفن املَت، ِل: )ُح17ض
 .ًزفع الَدٍن فَى(

ؿ اًمدقماء اجلامقمل سمعد دومـ ؽْ ما طُم  يؼول افسائل افؽريم:

 ورومع اًمقديـ ومقف؟ ،اعمقت

ت قمـ بَ ومثَ  ،د اًمؼؼمع اًمقديـ قمـد اًمدقماء ًمؾؿقت قمـومْ أما رَ  ؿؾت:

 رؾمقل اهلل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.

 َتػَضل  ظَع باحلديث افوارد يف ذفك، مع بقان صحته. ؿال:

( قمـ قمائشة ريض 974) ((لحقحف)ى مسؾؿ ذم )وَ رَ  ؿؾت:

 وومقف: أكف لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،اهلل قمـفا ذم طمديث ـمقيؾ

ث ع يديف صمالومَ ؼقع ومؼام، وملـمال اًمؼقام، صمؿ رَ ضماء اًمبَ  

 ...احلديث.مرات

م افدظاء اجلامظي ظـد افؼز بعد  ؿال: جزاك اهلل خًرا، ؾام ُحؽ 

 دؾن ادقت؟
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 ؾف ظؾامء ظككا يف هذه ادسلفة ظذ ؿوفغ:ؿؾت: اختَ 

 اًمدقماء اجلامقمل سمعد دومـ اعمقت سمدقمة. -افؼول األول

يمـ: اًمشقخ اسمـ سماز ذم أطمد  :من أهل افعؾموبه ؿال مجاظة 

خ اسمـ قمثقؿلم، واًمشقخ إًمباين، واًمشقخ ىمقًمقف، واًمشق

 اًمػقزان...وهمػمهؿ.

اًمدقماء اجلامقمل سمعد دومـ اعمقت أمر ضمائز  -افؼول افثاين

 .وؾمائغ

يمـ: اًمشقخ اسمـ سماز ذم اًمؼقل  :من أهل افعؾموبه ؿال مجاظة  

ؼميـ، واًمديمتقر ـمؾعت قمػقػل، ر، واًمشقخ اسمـ ضمِ أظَم 

 ء اعمٍمية...وهمػمهؿ.واًمديمتقر قمبد اهلل اعمصؾح، ودار اإلومتا

 ؿال: ؾام أدفة من ؿافوا بافبدظقة؟

د قمـ رؾمقل اهلل لغم اهلل قمؾقف رِ هذا لـقع مل يَ  ؿؾت: ؿافوا:

إذا وإكام اًمقارد أكف لؾقات ريب وؾمالمف قمؾقف يمان  ،وؾمؾؿ

روا ٕظمقؽؿ غػِ اؾمتَ ))غ مـ دومـ اعمقت وىمػ قمؾقف، ومؼال: رَ ومَ 

 .((سللومنكف أن يُ  :قا ًمف اًمتثبقتؾُ وؾَم 
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 رد ظذ هذا افؼول؟ ظـدكهل  ؿال:

اب ؿؽـ أن جي، وًمف وضمف ىمقي، وًمؽـ يعتؼَم هذا ىمقل مُ  ؿؾت:

 ف.ـقم

 ف؟ـيمقػ جُياب قم ؿال:

قمدم ومعؾ اًمـبل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ٓ يدل  يؼال هلم: ؿؾت:

يمف اًمـبل لغم اهلل قمؾقف رَ ـ ومعؾ شمَ ومؽؿ مِ  :قمغم سمدقمقة إمر

 !ؾف ومريؼ مـ اًمسؾػعَ وومَ  ،وؾمؾؿ

 ثل ماذا؟مِ  ؿال:

ثؾ اًمصالة ىمبؾ اًمعقد وسمعده، واًمصبغ سماًمسقاد، مِ  ؿؾت:

ولقم اًمتسع إوائؾ مـ ذي احلجة، واًمتسؿقة ىمبؾ اًمقضقء، 

ًمؼاء اًمسالم قمـد لعقد اعمـؼم ...وهمػمها مـ اعمسائؾ اًمتل مل إو

ؾفا قمدد مـ عَ يػعؾفا اًمـبل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومع ذًمؽ ومَ 

 عؾفا ضمائز وؾمائغ.اًمسؾػ، وومِ 

مل يػعؾف اًمـبل لغم اهلل  إفقك مثااًل أخًرا متعؾًؼا باجلـازة،و

 ومع ذًمؽ هق ضمائز وؾمائغ. ،قمؾقف وؾمؾؿ
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 ما هذا ادثال؟ ؿال:

ىمال قمؿرو سمـ اًمعاص ريض اهلل قمـف ذم ولقتف قمـد  ؿؾت:

 َوُيْؼَسؿزور ر ضَم حَ ـْ ر ما شمُ دْ صمؿ أىمقؿقا طمقل ىمؼمي ىمَ ...مقشمف: )

 (.اذا أراضمع سمف رؾمؾ ريبوأكظر م طمتك أؾمتلكس سمؽؿ، :حلؿفا

 هؾ لح هذا إصمر؟ ؿال:

 كعؿ، هق لحقح. ؿؾت:

ضمف؟ـ ظَم مَ  ؿال:  رَّ

ضمف مسؾؿ ذم  ) ؿؾت:  (.222) ((لحقحف)ظمرَّ

ومع  ،ومفذا قمؿؾ مل يػعؾف اًمرؾمقل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ؿؾت:

 ذًمؽ أوص سمف لحايب ضمؾقؾ.

 ،أوص أهؾف سماًمدقماء اجلامقمل ًمف قمـد ىمؼمه وًمق أن رضماًل  ؿؾت:

 ػ اًمنمع.اًمِ ومال سملس هبا: ٕهنا ٓ خُت  ،ذوا هذه اًمقلقةػَّ كَ و

 وَيطقب يل يف هذا ادؼام أن َأذـر ما حصل معي يف هذه ادسلفة.

 ماذا طمصؾ؟ ؿال:
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ذم اًمساسمع قمنم مـ  ،قومقت أمل رمحات اهلل قمؾقفاعما شمُ  ؿؾت:

ًمصالة اجلـازة قمؾقفا، يمان ومقام  وشمؼدمُت  (م2229)يـاير 

 .(اًمؼؼم يدقمق ذم ظمالة كػسف )يمؾ ؿمخص قمـد ىمؾت:

ع اًمدقماء اجلامقمل قمـد اًمؼؼمفِ ومػَ   ،ؿ اًمبعض مـ يمالمل أكـل ُأسمد 

 .وًمقس إمر يمذًمؽ

ًٓ  رُت يمَ وإكام ذَ  ،ع اًمدقماء اجلامقملد  اًمبعض أكـل ٓ ُأسمؿ فِ وومَ    ىمق

.قمـ اًمؼقل أظَم  ُت ػػْ ويمَ   ر وًمصعقسمة اعمقىمػ قمكمَّ

ديث اًمـبل لغم اهلل ؿ طمفْ ؾػت إومفام ذم ومَ ومؽذًمؽ أيًضا اظمتَ 

ومنكف  :قا ًمف اًمتثبقتؾُ روا ٕظمقؽؿ وؾَم غػِ اؾمتَ )) :قمؾقف وؾمؾؿ

 .((سللأن يُ 

 .ىرادَ روا ومُ ؾ: اؾمتغػِ ئـ ىماومؿِ 

 .روا مجاقماتاؾمتغػِ  :ؾئـ ىماومِ  

 عة ذم إمر وسملن اعمؼامات ختتؾػ.ـ ىمائؾ سمَس ومِ  

 ن ؿافوا بجواز ذفك؟ؾام أدفة مَ  ؿال:
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 ؿؾت: هلم مجؾة من احلجج:

( سمسـد 4282) ((مسـده))ى اإلمام أمحد ذم وَ رَ  -أواًل 

ؿمفد ضمـازة أكف ، ريض اهلل قمـف أكس سمـ ماًمؽقمـ  ،لحقح

ر ذًمؽ ؽِ ـْ ومؾؿ يُ  ،روا آؾمتغػارفَ فمْ وملَ   ،رضمؾ مـ إكصار

 .أكس

ومفق  :ومؾق يمان ذًمؽ سمدقمة ٕكؽره أكس ريض اهلل قمـف ؿافوا:

 :اًمـاس سمفـ أقمرف ظمادم رؾمقل اهلل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومِ 

 ؾمـقات ـمقيؾة. فومؼد ٓزم

إما مـ اًمصحاسمة أو  ،همٓء اًمؼقم مـ إكصارأيًضا: 

 وىمد ومعؾقا هذا إمر، وًمق يمان سمدقمة ما ومعؾقه!! ،اًمتاسمعلم

ـة اًمدقماء ًمؾؿقت أصمـاء دومـف: معؾقم أن مـ اًمسُّ  ؿافوا: -ثاكًقا

ومنكف أن  :قا ًمف اًمتثبقتؾُ وؾَم  روا ٕظمقؽؿاؾمتغػِ ))حلديث: 

 .((للسيُ 
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 لػتف، بلم  لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمدقماء قمؿقًما، ومل يُ  َـّ ومَس 

ختؾػ إومفام، وشملظمػم اًمبقان قمـ وىمت احلاضمة ٓ وهـا ؾمتَ 

 .جيقز

 ذًمؽ لغم اهلل قمؾقف لمَّ ومؾق يمان اًمدقماء اجلامقمل ٓ جيقز ًمبَ  

 عة ذم إمر.وؾمؾؿ، ومدل ذًمؽ قمغم ؾَم 

قمـ اًمدقماء اجلامقمل،  كفَ ـْ د دًمقؾ ذقمل يَ رِ مل يَ  ؿافوا: -ثافًثا

ٓ يدل قمغم  -وقمدم ومعؾ اًمرؾمقل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمألمر

 سمدقمقة ومعؾف.

ـقن ِس ـقن اًمدقماء وٓ حُيْ ِس أهمؾب اًمـاس ٓ حُيْ  ؿافوا: -رابًعا

أطمد إوماضؾ مـ أهؾ  مَ دَّ ؼَ يمقػقة آؾمتغػار ًمؾؿقت، ومؾق شمَ 

ـَ وأَ  ،ـ ذم اًمدقماء ًمؾؿقتَس طْم ـقن اًمدقماء وأَ تؼِ اًمعؾؿ ممـ يُ  مَّ

 ومذًمؽ طمسـ. ،اًمـاس قمغم دقمائف

بقل، وأيؼظ اًمدقماء ذم اجلامقمة أرضمك ًمؾؼَ  ؿافوا: -خامًسا

ع ًمؾفؿة، وأدقمك ًمؾترضع واًمذًمة سملم يدي اهلل مْجَ ًمؾؼؾب وأَ 

 شمعامم.
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 ضمزاك اهلل ظمػًما قمغم هذا اًمعرض اعمقضمز. ؿال:

 ًمقؽ.إاهلل  ـَ َس طْم ك اهلل ومقؽ وأَ ارَ ملم، سمَ آاًمؾفؿ  ؿؾت:

 اجح فديك بعد هذا افعرض؟ما افرؿال: 

اًمذي يظفر ًمديَّ ضمقاز دقماء اًمشخص قمـد اًمؼؼم  ؿؾت:

 وشململم اًمـاس ظمؾػف. ،سمصقت مرشمػع

 ر اهلل ًمؽ، ورطمؿ واًمدشمؽ وأؾمؽـفا أقمازم اجلـان.ؽَ ؿَم  ؿال:

 ملم.آاًمؾفؿ  ؿؾت:
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 .ي تنظَي اإلجناب(ِل: )ُح18ض
 ما طمؽؿ شمـظقؿ احلؿؾ؟ ريم:يؼول افسائل افؽ

ف أؾمتاذكا ؿمقخ إزهر ومػتل اجلؿفقرية ؾماسمًؼاقمَ  ؿؾت:  ،رَّ

 -رمحات اهلل قمؾقف ،حمؿد ؾمقد ـمـطاوي /اًمديمتقر اعمرطمقم

 ومؼال:  ،مسلًمة شمـظقؿ احلؿؾ أو شمـظقؿ إرسة 

تخذ اًمزوضمان سماظمتقارمها هق أن يَ  ادؼصود بتـظقم األرسة:))

 اًمقؾمائؾ اًمتل يرياهنا يمػقؾة سمتباقمد ومؽمات احلؿؾ  -واىمتـاقمفام

يتػؼان قمؾقفا ومقام سمقـفام:  ،أو إيؼاومف عمدة معقـة مـ اًمزمان

ًمتؼؾقؾ قمدد أومراد إرسة سمصقرة دمعؾ إسمقيـ يستطقعان 

سمدون قمرس أو طمرج أو  ،اًمؼقام سمرقماية أسمـائفام رقماية متؽامؾة

 ((.اطمتقاج همػم يمريؿ

 كعم، هذا هو ادراد، ؾام حؽؿه يا صقخ؟ ؿال:

 ضمقاز شمـظقؿ اإلكجاب. هقسمف  ديـ اهللَأَ اًمذي  ؿؾت:

 هل من أدفة ظذ ؿوفك هذا؟ ؿال:

 كعؿ، هـاك طمجج يمثػمة جلقاز شمـظقؿ اإلكجاب. ؿؾت:
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 ف حتديد اإلكجاب.بِ ْش وهق يُ  إباحة افعزل، -أواًل 

 ما هق اًمعزل؟ ؿال:

 ومنذا ىمارب اإلكزال ،اًمزوج زوضمتف عامِ اًمعزل هق أن جُي  ؿؾت:

 فا.وأكزل ظمارج ومرضم قمضقه َج رَ ظْم أَ 

 هل توجد أدفة ظذ جواز افعزل؟و ؿال:

 كعؿ. ؿؾت:

 َتػَضل  ظَع بذـر بعضفا. ؿال:

  ؿؾت:

ا، ومؽـا كعزل، قً بْ دري، ىمال: ألبـا ؾَم قمـ أيب ؾمعقد اخلُ  -2

إكؽؿ  أو)) ومسلًمـا رؾمقل اهلل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومؼال:

ما مـ كسؿة يمائـة إمم يقم اًمؼقامة إٓ  -ا ىماَلا صمالصمً  -ًمتػعؾقن 

 متػؼ قمؾقف. ((هل يمائـة

ل زِ عْ يمـا كَ ))قمـ ضماسمر سمـ قمبد اهلل ريض اهلل قمـف ىمال:  -2

 متػؼ قمؾقف. ((لزِ ـْ واًمؼرآن يَ 
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 ؟ؾام احلجة افثاكقةؿال: 

 ؿؾت: 

ا وشمتلصمر هبذا، وٓ رَهؼ ضمدًّ ر مـ احلؿؾ شمُ اعمرأة اًمتل شُمؽثِ  -ثاكًقا

يح مـ احلؿؾ ؽمومـ طمؼ اعمرأة أن شمس .ضر وٓ ضار

ؾ مجاَلا، ومـ طمؼفا أن ؼؾ  شمُ وٓدة اعمرأة  ويمثرة .واًمقٓدة

 حتتػظ سمجامَلا.

 ؽات افعزل:سوِّ ؿال اإلمام افغزايل وهو يتحدث ظن مُ 

طمقاهتا  ع واؾمتبؼاءترأة وؾِمَؿـفا ًمدوام اًمتؿاؾمتبؼاء مجال اعم)

 (.ا قمـفا ًمقس مـفقًّ وهذا أيًض  ،ا مـ ظمطر اًمطؾؼظمقومً 

نن محؾ اعمرأة وم :طمتك شمتقومر اًمرقماية اًمؽامؾة ًمؾطػؾ -ثافًثا

شمسعة أؿمفر ورضاقمتفا ًمؾطػؾ قماملم، هذه مدة حتتاج ومقفا 

ر اعمرأة أن شمتػرغ ًمؾطػؾ مـ أضمؾ رقمايتف، وٓ حتؿؾ سمطػؾ آظَم 

ذم هذه اعمدة، ومنن ومطؿتف اطمتاضمت ًمراطمة وهذا طمؼ َلا، 

ومـؽقن هبذا ىمد طماومظـا قمغم طمؼ اًمطػؾ ذم اًمرقماية، وطمؼ اعمرأة 

 ذم اًمراطمة.
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ـ ٓ يستطقع اإلكػاق قمغم اًمزوضمة مـ إذا يمان مَ  -رابًعا

وهل  ،ؿؾؽ كققًما مـ أكقاع اًمباءةٕكف ٓ يَ  ٓ يتزوج إلؾ

 ضمقاز اًمتـظقؿ طمتك يستطقع مَم وْ مسلًمة اإلكػاق، ومؿـ سماب أَ 

 ،ؼ قمؾقفؿ ذم اعمعقشةضق  اًمزوج أن يـػؼ قمغم إوٓد وٓ يُ 

 رض هبؿ.ومقَ 

 ،هذا يمالم طمسـ، وهذه طمجج ـمقبة ما ؿماء اهلل ؿال:

وفؽن أال ترى أن تـظقم افـسل يتعارض مع حديث افـبي 

ر ؽاصمِ ومنين مُ  :زوضمقا اًمقدود اًمقًمقدشمَ )) صذ اهلل ظؾقه وشؾم:

 ((؟سمؽؿ إمؿ

هذا احلديث حمؿقل قمغم آؾمتحباب، وٓ يتعارض مع  ؿؾت:

 شمـظقؿ اًمـسؾ.

 ـقف ذفك؟ ؿال:

 .ؾف قمغم آؾمتحباب ومألن اًمزواج ذم ألؾف مباحأما مَحْ  ؿؾت:

ومألن اًمتـظقؿ هق شملضمقؾ   ،وأما قمدم شمعارضف مع اًمتـظقؿ 

 ا.وًمقس مـًعا هنائقًّ  ،ممىمت ًمؾحؿؾ ٕؾمباب لحقة ومادية
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 اهلل إًمقؽ. ـَ َس طْم ضمزاك اهلل ظمػًما، وأَ  ؿال:

هل من ظؾامء ظككا َمن ؿال بجواز تـظقم  وافسمال هـا:

 اإلكجاب أو تـظقم افـسل؟

 قمؾام قمٍمكا. كعؿ، ىمال سمذًمؽ مجاقمة مـ أيماسمر ؿؾت:

 َتػَضل  ظَع بذـر بعضفم. ؿال:

  ظذ شبقل ادثال ال احلك: ؿؾت:

 .اًمشقخ حمؿقد ؿمؾتقت

 .اًمشقخ قمبد اعمجقد ؾمؾقؿو

 .واًمشقخ ؾمقد ؾماسمؼ 

 .واًمديمتقر حمؿد ؾمقد ـمـطاوي 

 ودار اإلومتاء اعمٍمية. 

 ب شمـصح سمؿراضمعتفا ذم هذه اعمسلًمة؟ـ يُمتُ هؾ مِ  ؿال:

 ات ظذ شبقل ادثال:ِمن هذه ادمفػ ؿؾت:

ًمؾديمتقر حمؿد ؾمقد  ((شمـظقؿ إرسة ورأي اًمديـ)) -2

 ؿمقخ إزهر ومػتل اجلؿفقرية اًمساسمؼ. ،ـمـطاوي
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 ًمعباد جمدوب حمؿد. ((أطمؽام وؾمائؾ مـع احلؿؾ)) -2

ر اهلل ًمؽ، ورطمؿ واًمدشمؽ وأؾمؽـفا أقمازم اجلـان، ؽَ ؿَم  ؿال:

 ظ مشايؽ وزوضمؽ ووًمدك.ػِ وطَم 

 ملم.آاًمؾفؿ  ؿؾت:
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نن املوذٌزّ اختَاز أوري : )هن ون الش19ُّض
 يف كن سفس(؟

ــ اعمفجقرة اظمتقار أمػم ذم هؾ مـ اًمسُّ  افؽريم: يؼول افسائل

 يمؾ ؾمػر؟

وردت ذم هذه اعمسلًمة مجؾة مـ إطماديث، واًمتحؼقؼ  ؿؾت:

 أهنا همػم صماسمتة.

 َتػَضل  ظَع بذـر هذه األحاديث. ؿال:

 ؿؾت:  

امم عريض اهلل شم ،ريرةقمـ أيب ؾمعقد وأيب ه -لاحلديث األو

إَِذا )) قمؾقف وؾمؾؿ: لغم اهلل -اهلل  قمـفام، ىمآ: ىمال رؾمقل

ُروا َأطَمَدُهؿْ  ،صَمٌة ذم ؾَمَػرٍ ظَمَرَج صَماَل   .((وَمؾُقَمم 

 ما درضمتف؟ ؿال:

 ا.طمديث ضعقػ ضمدًّ  ؿؾت:

 ما آومتف؟ ؿال:
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 ،قمـ أيب ؾمؾؿة ،قمـ كاومع ،وي مـ ـمريؼ اسمـ قمجالنرُ  ؿؾت:

 .ريدْ قمـ أيب هريرة وأيب ؾمعقد اخلُ 

 ل بعؾتغ:عَ وهو مُ  

وهل مضطرسمة.  .أكف مـ رواية اسمـ قمجالن قمـ كاومع -األوػ

يمان اسمـ قمجالن مضطرب احلديث ذم طمديث  ؿال ابن َمعغ:

 ؼقكم.ًمؾعُ  ((اًمضعػاء اًمؽبػم)). اكظر كاومع

قمة وأسمق طماشمؿ رْ يمام كص قمؾقف أسمق زُ  ،أكف مرؾمؾ -افثاكقة

 ـل...وهمػمهؿ مـ اًمـؼاد.واًمدارىمط

قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو، أن رؾمقل اهلل لغم اهلل  -احلديث افثاين

أظمرى، وٓ  ـؽح اعمرأة سمطالِق ؾ أن يَ ٓ حَيِ ))قمؾقف وؾمؾؿ ىمال: 

ؾ ًمثالصمة ه، وٓ حَيِ رَ ذَ ؾ ًمرضمؾ أن يبقع قمغم سمقع لاطمبف طمتك يَ حَيِ 

ؾ  حَيِ روا قمؾقفؿ أطمدهؿ، وٓمَّ ومالة إٓ أَ  سمَِلْرضِ كػر يؽقكقن 

ًمثالصمة كػر يؽقكقن سملرض ومالة يتـاضمك اصمـان دون 

 .((لاطمبفام

 ما درضمتف؟ ؿال:
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 ضعقػ. ؿؾت:

 ما آومتف؟ ؿال:

 َتَػَرَد به ظبد اهلل بن هَلقعة، وهو ضعقف. ؿؾت:

 ؿال: َمن َضَعػه من افعؾامء؟

 ؿؾت: 

علم: هق ضعقػ ىمبؾ آطمؽماق ىمال اسمـ مَ )) ؿال افـووي:

قث سمـ ؾمعد، وحيقك سمـ ؾمعقد، ػف اًمؾعَّ وَض  .وسمعده

  .((وآظمرون ...، واسمـ ؾمعدلائَس ، واًمـَّ يواًمبخار

 (.328)(( هتذيب إؾمامء واًمؾغات))اكظر: 

ألحاب احلديث قمغم ضعػ اسمـ  عَ مْجَ أَ )) وؿال افبقفؼي:

 (. (ك آطمتجاج سمام يـػرد سمفرْ قعة، وشمَ َلَ 

 (.22294) ((ــ وأصمارمعرومة اًمسُّ ))اكظر 

 قعة هبذا احلديث؟اسمـ َلَ  وهؾ اكػرد ؿال:

 كعؿ. ؿؾت:
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إذا ))ىمال:  مرومققًما قمـ قمؿر سمـ اخلطاب -احلديث افثافث

ومنذا مررشمؿ  -يعـل ذم اًمسػر -روا أطمديمؿم  يمـتؿ صمالصمة وملَ 

ا، ومنن أضماسمؽؿ أطمد ومـادوه صمالصمً  -راقمل همـؿ :أو -سمراقمل إسمؾ

ىمؾت ش واوماؾمتسؼقه، وإٓ وماكزًمقا وماطمؾبقا واذسمقا، صمؿ ُسُّ 

وا؟ ىمال: ًمف: م  ((.َيٍُمُّ ضقمفا))ا ُسُّ

 ما درضمتف؟ ؿال:

 ؾ سماًمقىمػ.ُمعَ  ؿؾت:

 ما معـك ذًمؽ؟ ؿال:

 أي أكف مـ ىمقل أمػم اعمممـلم قمؿر سمـ اخلطاب  ؿؾت:

 وًمقس مـ ىمقل اًمـبل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ. ،ريض اهلل قمـف

 َمن افذي َرَجح وؿػه ِمن افعؾامء؟ ؿال:

  ظؾقه.اإلمام افدارؿطـي رمحات اهلل ؿؾت:

 ؿال: أريد كص ـالمه من ؾضؾك.
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قمـ طمديث زيد سمـ وهب،  اًمدارىمطـل رمحف اهلل ؾئِ ؾُم  ؿؾت:

ذاك أمػم  ،روا أطمدهؿإذا يمان صمالصمة ذم ؾمػر ومؾقمم  )قمـ قمؿر: 

 .(ره رؾمقل اهلل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿمَّ أَ 

ين، واحلسلم سمـ زَ ومؼال: هق طمديث يرويف اًمؼاؾمؿ سمـ ماًمؽ اعمُ 

قمـ إقمؿش، قمـ زيد سمـ وهب،  -وهق ضعقػ -ؾقانقمُ 

 قمـ قمؿر ىمقًمف.

ه وْ وَ وهمػممها، ومرَ  ق معاويةوأسم وظماًمػفام قمبد اًمقاطمد سمـ زياد

قمـ إقمؿش، قمـ زيد سمـ وهب، قمـ قمؿر ىمقًمف، وهق 

  .((اًمصقاب

 (.276 ) (2/252) ((اًمعؾؾ))اكظر 

ًمؽـ اإلمارة ذم اًمسػر صماسمتة ذم مغازي اًمـبل لغم اهلل  ؿال:

 !هذا؟ ـف ريض اهلل قمـفؿ، ومام اجلقاب قمقمؾقف وؾمؾؿ وألحاسم

 ،رؾمقل اهلل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هق اًمرؾمقل واًمؼائد ؿؾت:

هؿ ًمقفمقػة َّٓ ـ ؿماء مـ إمراء، ومفق إكام وَ وًمف أن يقزم مَ 

 .ويمذًمؽ اخلؾػاء مـ سمعده .طمرسمقة أو دقمقية



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الرابعمن   

 

987   

 

 نمقؼد  ن يمؾ صمالصمة ذم ؾمػر يُ : إد هذا إمر وكؼقلرِ طَّ أما أن يَ  

 .ـقة ذًمؽومال أرى ؾُم  ،مـفؿ ويؽقن أمػمهؿواطمًدا 

 وال يؼال: )إكـا ترــا ُشـة(، أو )إنا ُشـة مفجورة( فسببغ: 

ًمعدم صمبقشمف قمـ رؾمقل اهلل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وإكام  -األول

ر  فاًمثاسمت أك  صاًمح اًمدقمقة أو احلرب.ًمأمَّ

د إمر إمم قمدم احلاضمة َلذا ذم زماكـا، وإكام ُيرَ  -افثاين

 قرى.اًمش

ومقام ىمؾت، وًمؽـ ىمال يمثػم مـ اًمعؾامء  أطمسـَت  ؿال:

سماؾمتحباب هذا إمر، سمؾ ىمال ىمقم سماًمقضمقب، ومؽقػ دُمقب 

 هذا؟ ـقم

 ؿـ صمَ ومؿِ  :ا إمر قمغم صمبقت إظمبارقُ ـَ همٓء اًمعؾامء سمَ  ؿؾت:

 .وذهب ىمقم إمم إجياسمف .ذهب ىمقم إمم اؾمتحباب ذًمؽ

 ديث.واًمتحؼقؼ قمـدي يؼتيض قمدم صمبقت هذه إطما 

 ؾام احلاصل فديك يف صلن افتلمر؟ ؿال:
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ث عَ إذا سمَ  احلالؾ ًمديَّ ذم مسلًمة اًمتلمػم أكف قمغم اإلمام ؿؾت:

ويمذًمؽ إذا  .تفويلمرهؿ سمطاقم ار قمؾقفؿ أمػمً مم  ا أن يُ ضمقًش 

 .قن إمم اهلل شمعاممدقمُ ـ يَ ؾ مَ ؾَم رْ أَ 

أما ىمضقة اًمتلمػم مطؾًؼا سمدون طمرب أو دقمقة أو ؾمبب حيتاج  

ــ اعمفجقرة، وإكام وٓ مـ اًمسُّ  ـةؼ اًمسُّ ومْ ، ومال أراه وَ إمم أمػم

 هق مباح ومؼط.

ك اهلل ومقؽ، وضمزاك اهلل ظمػًما، وزادك اهلل قمؾاًم، ورطمؿ ارَ سمَ  ؿال:

 ظ زوضمؽ ووًمدك.ػِ اهلل واًمدشمؽ، وطَم 

 ملم.آاًمؾفؿ  ؿؾت:
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 .ص غطاء السأض لمسداه(ِبي ُلِل: )ُح02ض

 س همطاء اًمرأس ًمؾرضمال؟بْ ؿ ًمُ ؽْ ا طُم م يؼول افسائل افؽريم:

 ؿؾت: اختؾػوا يف هذه ادسلفة ظذ ؿوفغ:

 ـة.س همطاء اًمرأس ًمؾرضمال ؾُم بْ ًمُ  -افؼول األول

يمـ: اًمشقخ مصطػك اًمعدوي  :من أهل افعؾموهبذا ؿال مجاظة 

جلـة اًمػتقى ، واًمشقخ قمكم سمـ طمسـ احلؾبلذم أطمد ىمقًمقف، و

 ...وهمػمهؿ. سماًمشبؽة اإلؾمالمقة

وٓ قمالىمة ًمف  ،همطاء اًمرأس ًمؾرضمال قمادة -افثاينافؼول 

 ـة.سماًمسُّ 

اًمشقخ سمؽر أسمق زيد، يمـ:  :من أهل افعؾموهبذا ؿال مجاظة  

واًمشقخ قمبد اًمعزيز آل اًمشقخ، واًمشقخ لاًمح اًمػقزان، 

واًمشقخ قمبد اهلل سمـ همديان، واًمشقخ قمبد اًمعزيز سمـ قمبد اهلل 

، واًمشقخ مؼبؾ ، واًمشقخ إًمباين، واًمشقخ اسمـ قمثقؿلمسمـ سماز

اًمشقخ قمبداًمعزيز و ،اًمشقخ قمبداًمعزيز اًمراضمحلاًمقادقمل، و



 (اقشات علمية هادئة  )اجمللد الرابعمن   

 

992   

 

اًمشقخ قمبد ، وقمثامن اخلؿقساًمديمتقر اًمشقخ و ، اًمطريػل

 ...وهمػمهؿ.اعمحسـ اًمزامؾ

 ما وجفة أصحاب افؼول األول؟ ؿال:

اًمعاممة ًمبسفا اًمـبل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وًمبسفا  ؿافوا: ؿؾت:

 ا.ـقتفومدل ذًمؽ قمغم ؾُم  ،ألحاسمف

فؽـفا ـاكت موجودة ؿبل اإلشالم، وـان افؽػار  ؿال:

 يؾبسونا، ؾؽقف أجابوا ظن هذه افـؼطة؟

يماكت مقضمقدة ىمبؾ اإلؾمالم ويمان اًمؽػار  ؿؾت: ؿافوا:

 سف َلا.بْ ًمؽـ اًمـبل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أىمرها سمؾُ  ،يؾبسقهنا

 كقع مـ احلشؿة واَلقبة واًمقىمار.  اويمذًمؽ شمغطقة اًمرأس ومقف

  وجفة أصحاب افؼول افثاين؟ؾام ؿال:

 ؿؾت: وجفتفم تتؿثل ؾقام يع:

وإكام يمان  ،سفابْ ىماًمقا: مل يتص لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمؾُ  -أواًل 

يؾبسفا اًمعرب ىمبؾ اإلؾمالم، ويمان يمػار اجلاهؾقة يغطقن 

 .ؿوؾمفءر
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ٓ يصح طمديث ذم إمر سمتغطقة اًمرأس ًمؾرضمال وٓ  -ثاكًقا

  ومضؾ اًمعاممة.احلث قمغم ذًمؽ، وٓ يصح طمديث ذم

سمـ قمقف إمم اًمـبل لغم اهلل  قمبد اًمرمحـضماء  ؿافوا: -ثافًثا

سمعاممة مـ يمراسمقس  قمبد اًمرمحـ ؿَّ تَ ىمد اقمْ و ،قمؾقف وؾمؾؿ

ؾمقداء، وملدكاه اًمـبل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ صمؿ كؼضف وقمؿؿف 

لاسمع أو كحق ذًمؽ ـ ظمؾػف أرسمع أؾ مِ ؾَم رْ سمعاممة سمقضاء، وأَ 

ـُ وأَ  ُب رَ قمْ ومنكف أَ  :ؿسمـ قمقف اقمتهؽذا يا ))وىمال:   .((طمس

، وٓ قمالىمة ومدل اخلؼم قمغم أن اًمعاممة مـ قمادة اًمعرب ؿافوا:

 ـة.َلا سماًمسُّ 

 ت هذا اخلؼم؟بَ ىمال: هؾ صمَ 

 .ؾعَ لححف ىمقم، واًمظاهر ًمديَّ أكف مُ  ؿؾت:

شمغطقة اًمرؾمقل لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وألحاسمف  ؿافوا: -رابًعا

اًمقىمت، وٓ قمالىمة ؾمببف أن هذه قمادة اًمـاس ذم هذا  -ًمؾرأس

 ـ.تقؼَّ وهذا إمجاع مُ  ،ورأس اًمرضمؾ ًمقس قمقرة .ـةسماًمسُّ  اَل
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 ما افراجح فديك يف هذه ادسلفة؟ ؿال:

وٓ قمالىمة ًمف  ،س اًمعاممة قمادةبْ اًمراضمح ًمديَّ أن ًمُ  ؿؾت:

اًمعاممة مـ قمادات اًمعرب اًمتل  أو اًمعبادة: ٕنـة اعمحضة سماًمسُّ 

 اعمباح. ومبؼقت ذم طمقز ،ضماء اإلؾمالم وملىمرها

وًمؽـ هؾ ُيثاب اعمرء ًمق ًمبسفا سمـقة آىمتداء سمرؾمقل اهلل  ؿال:

 لغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ؟

 ومفق مثاب. ،اًمظاهر أكف متك كقى آىمتداء ؿؾت:

ؿ واًمدشمؽ وأؾمؽـفا أقمازم اجلـان، طمِ ر اهلل ًمؽ، ورَ ؽَ ؿَم  ؿال:

 ضمؽ ووًمدك.وْ ظ مشايؽ، وزَ ػِ وطَم 

 ملم.آاًمؾفؿ  ؿؾت:
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 اخلامتة

ؼدر من ادـاؿشات أـون ؿد اكتفقت بػضل اهلل من وهبذا اف

 .(مـاؿشات ظؾؿقة هادئة)من شؾسؾتي:  ،رابعةافرشافة اف

بول حسن، وأن ُيعؾفا يف أشلل أن يتؼبؾفا مـي بؼَ  واهللَ

سؽـفا ؾسقح اجلـان مع افـبقغ مقزان حسـات أمي وأن يُ 

 ن أوفئك رؾقًؼا.ُس يؼغ وافشفداء وافصاحلغ وَح دِّ وافصِّ 

 .ن يبارك يف ظؿر أيب، وأن يوؾؼـا وإياه فؾخراتوأ

 وأن حيػظ زوجتي من ـل شوء ومؽروه. 

بغ فؾؼراء افؽرام يف ـل جـبات وأود يف افـفاية أن أُ 

أن ما أختاره من اآلراء افػؼفقة إكام أظرضه وال  -األرض

 .أؾرضه

 .وهذا ذف يل ، ومرحًباذ به ؾلهاًل َخ ن أَ ؾؿَ  
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ؾال تثريب  ،ذ بؼول بعض أهل افعؾمَخ أَ ن مل يلخذ به وومَ  

م واؿتـاع وفقس ظن هوى ف  ذ ظن ؾَ َخ ظؾقه افبتة، ما دام ؿد أَ 

 .ه  َش وتَ 

 -وأدظو ـل إخواين من ضالب افعؾم يف جـبات األرض

 إػ اإلؿبال ظذ افعؾم افؼظي وافدظوة إػ اهلل تعاػ.

وأضؾب من ـل ؽـي من ادسؾؿغ أن يساكد افػؼراء وأن  

خواكه من ضؾبة افعؾم، ؾـِعم ادال افصافح فؾرجل يواد إ

 افصافح.

وظذ آفه  ،وَصَذ اهلل وَشَؾم وَباَرك ظذ شقدكا حمؿد  

 وأزواجه وأصحابه أمجعغ.

 واحلؿد هلل رب افعادغ.
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. وـتبه بقده افباحث وادحؼق: أمحد بن حمؿود آل رجب

  (.هـ9442) صعبان( 99)

 . اخلؿقس يوم صبقحة يف

 (.م2229/أبريل/9) واؾقاد

بؼرية خافد بن افوفقد ـ مرـز مـشلة أبو ظؿر ـ شفل 

 احلسقـقة ـ حماؾظة افؼؿقة ـ مجفورية مك افعربقة.

   29229263228هاتف: 

 29552537622واتس أب: 
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